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Os alicerces da ditadura fascista estão sendo fortemente abalados pele-for
5» combativa do povo português. A nossa st«pç'So,.o nossc apoio e as nossas s»tf,
dações vêo neste momento pera nquelqs que.pel.a ,sue unidade,firmeza e espirito
de sacrifício,indicam A K»gBo o justo caminho pare se libertar do fascismo:os
heroicos grevistas cie Lisboa,s juventude ardente de Portugsl.os camponeses do
Alentejo,os democratas de tõdss as tendências, que se1 solidarizem- com as lutas
populares e nacionais e continuam firmeinente. o. combate pela liberdade e pela
democracia.
’
• -o ",
A greve dos operários d=s Constíuções e Reparações Navais de Lisboa e daquêles que (como a totalidade dos portuários e. operários de importantes ernpre
sas) com èles se solidarizarem, núm total de cèr.ca 'de 20.OCO trabalhadores, veio pôr nòvamente a nú tôdr- -s incapacidade dc govèr.wVúé Sslezar para resolver
os problemas nacionais,veio despir perante a MaçSo e perante o ilundo o carác
ter fascista do s»l»z8rlsno,veio mostrar aais unis vez = possibilídede-de,-nascondições do fascismo,levar por diante grandes movilàéritos mêssivos,veia- com!
provar que a soluçSo das dificuldades = que a Ditadura condenou es classes trabalhadoras e »s classes, médias-, só' podem ser resolvidas peTLa .lut.!5>
0 govôrno e seus agentes acusamos trobs.lh-s.dor.es e’ o partido comunista>ae,
com essa íutajdificui-tprem. s-proaiiçõo e os sfesstecioentos e ae sltèr.*rça-s-or
decs. A verdade é que o govôrno fascista,nõo ouvindo ns justas reclamações fei
tas durante meses seguidos pelos trabalhadores e empregando 8 iasis brutel vio
16nci = ,foi o únicô responsável c. - s perturbações ns pr-ducSo e na ordea pública
0 govêrno e seus agentes cantam »os quatro ver-tos "algumas medidas resolvi-'
das
pressa para melhorar, o abastecimento e baixar o -custo de vide. A, verda
de e que tais medidas, devem-se,nõo ê iniciativa do govêrhoJmas sim e Cmicamento êrluta da s massas trabalhadoras. Essas medidas mostram çue, apesar da vio
lência -fascist- e d^s suas campanhas (apoiadas por derrotistas de tõds, a espé
cie) jpara mostrar cue a greve foi una cerrot = ,a greve de Lisboa forçou ;e for-ará c govôrno a tomar «Iguans medidas. 6 tem ..assim -além de todo o sc-u. triun*-'
fsnteraspecto pclíticoT ae ser coiisldernds ume vitória-dos trabalhadores sj cançáda.com pesados sacrifícios.
:
lii;
A classe operaria portuguesa uma vez mais se coloca • sbertsmehte ns-venguar
da do movimento nacional snti-f fiscist-s, dandp . alt,q exemplo de unidsáe e íjeroisi
mo e aparecendo como o porta-voz dos interesses .de tõdss' as camadas lsborio sas e da N!'ç«o. 2 o nosso partido que,mês após mês, ajudou os operários des. ,
Construções-Navais n- sua 1-ut? (n=s suas comissões,concentrações,pequenas pa
ralisações,etc.) e que, esgotados todos-os processos-leg-is, os orientou na gre
ve, tem razões pc-ra se sentir orgulhoso dc confiança :que" nèlé deposita a clas
se operária e p»r» continuar nSo pdupando energias e sacrifícios pers corres
ponder s essa confiança.
"
.
Ao mesmo tempo que os operários de Lisboa vinham desenvolvendo a sua luta,
um,outro grande movimento r-lastrrfs pelo País: o movimento d? juventude demo -cratid».,2m grandes manifestações de ruaé assembleias,os jovens democretas
tinham já ganho,polo ocu valor e enJusiç3mo,Uffl papel decisivo. Ná homenagem
ao respeitado democrata que é Norton de .VÍatos,conseguiram eni pouco tempo angs
riar SiOOO assinaturas. 0 MJD Juvenil estendeu-se a todo o País,de tal formequç,na ce.úniflo de 28 de Março de 1947 na "Voz do Operário",pouda ser afirmado
ter ja 20.000 filiados» A juventude portuguesa acolheu cora entusiasmo ôsse sõ
pro de ar fresco. Multiplicaram-se os acompamentoe,passeios,iniciativas para
d"r * juventude um= vida mais alegre e nais culte. Na Seasns da Juventude’mi
lhares ce jóver.s,particularmente no Algarve e Alentejo,confrnternizex-am em
grandes festas. N=s oficinas,nos campos,nas escolas,e juventude portuguesa
lançou-se sudaciosamente ê cor.quisÇa de umn vida melhor, ê conquista do pêo,do
lar,do amor,da instrução,da liberdade.

tJ-.-r iste magnífico movimento que nos dá s certeza do futuro,o fesclsmo ,
raivoso pel» sua impotência para,depois de 20 anos de opressão,ensino reaccionárlo.de AEV e !£P,etc. .vergar o espírito progressivo d" juventude,lançou ume o
fensivp de terror, dissolvendo coa espancamentos,metrslhadorps e carros de »ssalto,pacíficos almoços de confraternização e assembleias e prendendo dezenas
de dirigentes do MUD Juvenil. Mas e lute da juventude continua. Os lugares dos
jovens que caiem vítimas da repress*o são imedistsmente preenchidos por outros
jovens firmes e desassombrados. E e unidade da juventude,em vez de se romper ,
ffiais se alarga e fortalece.
Os operários de Lisboa e a juventude não estão sós na luta contra e ditadu
ra fascista. A solidariedade material e moral aos grevistas de Lisboa e "os jó
vens,aind= que insuficiente,"traiu todos os sectores da população. Por outro
l"dc,pcr todo o Alentejo,os camponeses,organizam-se ec Comissões de Praça, de
Rancho e Loc»is e unificando a sua luta,estão Travando uma série de combates
contr= a exploração dos grandes agrários fascistas.
As lutas populares sucedem-se. São os operários nas empresas,os camponêses,
os pescadores,as classes médias,os intelectuais,os povos coloniais,que recla uiam melhores condições de vida,cultura e liberdade. São os democratas de tõd°s
as tendências que, firmes,unidos, infatigáveis, lutam por um Portugal democrático.
S*o os soldados que em Beja fazem causa comum com o povo. São ainda os milita
res que,embora seguindo uma orientação errada,arriscam o sacrificam & liberda
de para que aS fõrç"S arm=drs se tornem,não um instrumento de opressão,mas uma
arm" ao serviço do povo e da independência, a unidade combativa contra o sala
zarismo ganha e"d" dia raais vigor. A. Nação afirma a sua decidida vontade de Li
herdade,Democracia e independência.
Perante est» demonstração da vontade popular,que faz o govêrno?
Em vez de ouvir a voz d= Ndção,entrincheira-se no poder. Em vez de uma poli
tlca de paz que assegure o desenvolvimento do país,ligs-se aos fomentadores de
guerra e prepara-se par" arrastar Portugal para uma aventura militar. Em vez
da solução dos problemas económicos e financeiros de harmoriis com os interfes ses nacionais,continu» a entregar "s riquezas nacionais aos monopolistas, aos
grandes exploradores fascistas e ao imperialismo estrangeiro. Em vez de melho
ria d' situação das classes trabalhadoras e classes médias,protege os lucros
fabulosos e condena o país à miséria,ao strazo,ã ruína. Em vez de liberdades ,
jog= contra o povo metralhadoras,carros de assalto,os c»is de fila da PILE, os
calabouços,as fortalezas,penitenciárias e o Campo do Tarrefal. Em vez do auxí
lio aos povos coloniais,"fasta-os de Portugal com s sua opressão e exploração
desenfreadas.
As palavras do fascismo procuram desejeitademente ocultar a reslidace. Ele
prossegue uma política anti-n=cional ao serviço do imperialismo anglo-america
no e do Vaticano,mas =cus" os democratas de "traidores h pátria". Ele semeia o
odlo.mssua seu porta-voz declsr" na 11 Assembleia Nacional" que "só tem um inimi
go: o ódio". Semeia a discórdi» e a divisão nacional,mas Salszar fala contr=
"o pecado da divisão" e na crençso da "frente patriótica". Prepara a guerra ci
vil,mas stribue isso "os seus adversários políticos. É demagogo e diz que os
seus adversários é que o são. L^nça a desordem nas ruas e culpa disso trabalha
dores e jovens indefesos. Prepara a guerra e diz defender a psz. É fascista e
é a nós que ch"ma "totalitários".
M=s nem repressão,nem demagogi",bastam ao govêrno fascista de Salazar para
sustar o ímpeto combativo d"s massas populares,o ímpeto das fêrças democrati c"s apoiadas pelo povo. E é por isso que ele emprega todos os esforços,faz ma
nobras, suborna, promete a Èstes e nega ãqueles,prende uns e dá regalias 3 ou tros -tudo com vistas a quebrar a unidade dos democratas portugueses.
É no sentido da divisão d»s fõrç°s democr"ticas que se exerço o esfõrço fun
d=mental do fascismo. É no sentido d= defês" e fortalecimento da unid=d6 que
se deve exercer também o nosso esfõrço fundamental no momento presente.
Contra as violências e calúnias do f=scismo,contra os fracos que se deixam
subom'r,os ambiciosos que st tentam com promessas, os calculistas que trabalhou
par= a divisão,nós,comunistas,pioneiros da Unidade Nacional,e conosco todos os
democratas sinceros,devemos levantar cada vez mais alto a bandeira da Unidade
de todos os portugueses honr=dos na luta para liber:nr Portugal do fascismo,
certos de que a divisão dos democratas significaria a. derrota 'e certos de que
" UNIDADE É A GARANTIA DA VITÓRIA.
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Sm 12 de H^rço.Truiásn fez o seu discurso provocador no Congresso norte-»me
rlcanc,proclamando o propósito de "prestar ®jud»" ã Grécia e í> Turquia,em di
nheiro, ®rm»s,géneros,instrutores militares,etc;.0 projecto ce Truman foi =pro
v»do pelo p»rl»raentc norte-americano.
1

'I"£r

f REACCAO ijUNDIAL TOMA A OFENSIVA
qual o Eiignific--do d- nov» político extern» dos Estados Unidos?
51» moslr» n disposição dos Estados Unidos agirem no pl»nc internacional >
margear d» ONU,por »ctos unilaterais e de fòrçsj de intervirem militsrmente nos
negócios internos dos outros est=dos; de ajudarem as ccmsrilhfs fascistas » es
m»g»rem os movimentos libertadores dos seus povos. 0 discurso de Trum»n veio
traduzir-s vitóri» nos E.U.(já 6nur.ci»d» nas eleições cie riovembro) dos monepó
lios reaccionários e dos círculos fascistas-militaristas que os apoiam; veio
traduzir » expansão do imperialismo norte-americano,enriquecido o fortalecido
durmte a guerr»,e seus pl»nos de hegemonia aundi»l,
lo mesmo tempo que é aprovado o auxílio ê mir.ori» mon=rquics-fascista par»
subjugar o povo heroico ,ca Gréci»,e se procura transformar a Gréci® e- a Tur quí» em b»ses militares de =gress?o,os E.U.multiplicam » construção de b»ses
aéreas e navais por todo o munco,continu»m a intervenção militar n» China,fo
mentavam um golpe -de estado na Hungria p»r» logo após a retirada das fõrças
soviéticas. Os empréstimos de milhões,condicionados *» luta contra as fõrç»s
populares o democráticas,constituem a grande ofensiva do dólar que outra coi
sa n^o é que uma ofensiva par» fazer do mundo c»nç»do pel» guerra uma grande
colónia norte-americana.
As palavras de Truaian em defes» d» "democr=cia", da '"independência" e "con
tra o comunismo" s*c forcas grosseiras de esconder os verdadeiros propósitos
dos imperialistas norte-americanos. Bases militares no f.iediterrtneo, no Próxiroo-oriente,no oxtrêmo cia ó.si»,é defender a independência dos povos e da demo
cracia? Invasão do capital norte-americano,asfixia d»s economias nacionais,
transformação de países o,n colónias norte-americanas,ingerência n-s questões
internas,é defender ® independência dos povos e » oemocracia?
N?o devemos,entretanto,esquecer cue os E.U. vêm de s»ir de ume guerra em
que combateram »o lado d= URSS e dos outros aliados par» o esmagamento d» Alo
manh»,d® It»li» q do J=pão fascistas. E que,assim,muitos homens de bo = fé,dos
providos de informações e envenenados diariamente pel» propaganda do s»l»z» rlsmo,»credit»m =té certo ponto n»s justificações e mentiras d» re»cj?o mur.tíi^
»1. Acreditam-no totalitarismo aos comunistas e nos métodos democráticos dos
imperialistas »hglo-»mericanos. S fazem,sem s»ber,o jõgo d» re=eção.
De dlrigtíntes políticos não é porém de admitir a mesma ingenuidade. Será in
genuid»de a sfirin»ção do jofnsl clandestino "Democracia" (órgão d-? união'Sócia
lista, aderente »o iíiUNAF) de que S»l°z»r ter» m»is facilidades de relações com
» URSS do que com os países ocidentais d»do que aí -também existe um regime
"autoritário" (nê.de Dezeraoro de 1946)? Nso é isto fingir desconhecer o auxí
lio d=do a S»l»z=r pelos p»íses "ocidentais" e que » URSS foi quem,com o seu
veto, impediu » admissão de S»l?z»r n= ONU? Serão também ingenuidades as repe
tid»s afirmações d»s publicações ®m»rquist»s ("A Batalha","C.G.T.","0 Desper
tar") identificando os regimes existentes em Portugal o Espanha com o existon
te nos s.U, o todos ê-stos com ® URSS,Polónia e Bulgári»?
Mas,porque tais "ingenuidades" partem por vezes de homens que têm si'dó ‘ nos
sos all=doí; n» lut» cor,tr= o fascismo,nós queremos ainda esclarecer:
Tendes um» media® segar» p»r» determinardes quem s»o e quem não são os de
mocratas e os amigos do povo. Glh®i r-quêles que,®ntes d» guerr»,lut»rsm m»is
firmemente contra » inv=são d® Etiópi» e d» China,» conquista de Espanha, o
traidor pacto do Muních,e que se oposer»m »ssin aos progressos do fascismo
mundi=l e defender®m »ssim ® independência e »s liberdades dos povos. AÍ ten
des os democrat»s. Os que aplaudiram » guerra de conquista- d» Etiópia,da Esp»
.nh» e d® Cbin»,os que aplaudiram Munlch -aí tendes os inimigos ds democracia.

Jlh i aqueles que,uur»nee a guerr' ,em todos os países,meisi ílroemente lutnrflt:
;ontr» Hitler e contr» os f«scieta.e que com ele ool»bar»r*m, AÍ tendes os âetocr«t»s. Ob que colaborar'!!! c,om Hitler',Ss que se "submeteram" a Hitler, os
jue aplaudiram Hitler -aí tendes os inimigos d« deiqocraci». oih»i os que na
)NU defendem os direitos dos pequenos poto* e a su» independência contra a ln
tervenç^o militar. Aí tendes os democr°tas. Os que se serve-m da ONÒ par» im
pbr »os pequçnos povos o seu domínio economico e politico ,-»í tendes os inimi
gos d» democraci». Olhai os que defendem uma polític» de entendimento intern»
cional,dc resolugso dos problemas e dificuldades internacionais nq base d» de
fes» dos regimes democráticos contr» as dit»dut»s fascistas -aí tdndes os'.'de
mocratas. Aqueles que »prego»m » política d» "firmez»" e "intransigência",os
que aprego°m a invencibilidade d"s «rm»s atómicas -aí. tendes os inimigos da
democracia. Olhai os que defendem o povo grego contra s dit»dur= monsrquico-fasclsta a o povo ,osp»nhcl contr» (?r»r.co -»í tendes os democratas. Os que a_
polara Franco e os fascistas gregos '-aí tendes os inimigos d» democracia.Olhai
aqueles que em Port|g»l lutam contra e dítadur» de Salazar e aqueles que se o
põej.i no mundo »o fascismo s«i»z»risi« „9Í tendes os democratas. Os que 'em Por
tug»l auxiliam o 6»1 az«r 1 smo ou colabor»in com ele,os que no estr=ngeiro apoi
am a dltadurQ de sal»z=r como um regime de tolerância -aí tendes os inimigos
d” deraocracl».
Aqui está 8 medida segura p«r» se distinguirem os democratas dos que o n^o
s^o. El» v=le m»is que tbd«s »s dlv°g»ç8es "teóricçs" e "jurídic=s" tctrc» do
significado de úáocrcr»ci°, tõd"s elas com.oofim de diminuir o significado his
tórico da vitória deraocrátic» n» guerr»,b=r«lh»r »s ideias aos povos e f»zê-los perder de vist= os seus verdadeiros objectivos democráticos.
Tudo isto se resume em menos p«l«vr«s: os que combatem o fascismo e o impe
rialismo s«o os democratas; os que defendem o fascismo e = opressSo colonials»c os inimigos d» demçcraci».
NÓs,portugueses,que sofremos a tirania f»scist», temos u:ns segura base para
julgar. Aqueles que apoiam »s c»..i*Tilh*s monárquicas gregas,e de G»ull,!,e £e
G'spierl,e Schumash«r,e os p»rtidos minoritários n»s jóvens democracias, s~o
os mesmos que «poi»E -s»l»z»r. E os que apoiam e defendem os guerrilheiros' gr!e
gos sBo os mesmos que ®poi»B a lut» do povo português contr» a ditadura'sal-> ,
z»rist». KBo está bem claro «os olhos dos portugueses quem sao os emigos do
povo e quem s*o os re«ccion»rios e os fascistas? MBo está bem claro que entre
os primeiros encontramos » URSS,® «s jóvens democracias,e os partidos comunis
t»s,e os leais »nti-í'»ECtst»s de todos os p»íses,e,entre os segundos,Trdm»n cos militaristas norte-americanos,Bevin e os tr=b«lhist»e ingleses,o Vaticano
e os antl-comunlstas de todos os p»íses?
Bem pode Tru:n»n cit»r Jefferson (5-4-47) e repetir os seus protestos "con-1
tr» »s violações dos direitos d»s nações pel“ interferência qô um» nos °ssuntos Internos de outra". Truman cita os protestos de Jefferson m»s f»z precisa
mente o que conden» em palavras: intervir nos "ssuntoa internos de outras na
ções. Be_i pode Truin»n repetir o juramento de Jefferson:
"juro sObre o »lt»r de Deus etern» hostilid°de » qu»lquer forna
de tir»ni» sobre o espírito do homem".
A verdade é que » polític» imperialista norte-americana está espalhando e
consolidando no mundo » tir«ní». A verdade é que,enfraquecida a Gr*-3ret»nhn
pelas dificuldades-que corroeu o império, os E.U'. -cheios de oiro,com a. su» po
derosa indústria,riquíssimos de recursos,com «'sua gr»nde fOrç° militar preméditadpmente poup«d» na lut» contra a Alem»nh»- surgem como » lndiscútfvel c»beç» do imperialismo e 6» re«cçao. Os nonopolist»s lnglêses col»m os seus interêsses »os todo-poderosos monopólios norte-americanos. E o Vaticano,inspir»
dor d« revanch» do fascismo e dum» nov» guerr», apoi» os pl»nos dos E.‘JJ... O C»r
de»l Spellm»n é un dos atiçadores da polítlc» bellcist» dos E.U..0 banqueiro
c»tólico B»ruch,que foi deleg»do norter°meric»no na ComispS» d= Bnergl» Atémi
c» e é IrmPo do ex-emb«ix»dor f»scist» norte-americano em Lisboa,e outro. Em (
25 de Movenbro'de 1946,o p»p» exort»v« a juventucu ».:,eric»n» p«r» que "esteja
sempre pronta p»r» se lançar com todo o seu coração n»s nobres aventuras e re
mover os obstáculos que existem e que s*o ura desafio t su» coragem". E procl»
i»v»: "est» é » hor» d» Aaéric»j".
Cor.»nd»d» pelos círculos monopolistas norte-americanos, «poi»d» no seu pode
rio fln°nceiro e rnilit»r, ajud'd» a c»d» p»sso pelo «parelho internacional do
V«ticano e d»s organizações hitleri«n»s (ciemos ou nõo) que continu»i.. » cons
pirar por todo o .riundo,» re»Cçao mundl»! deu por find» » su» fase de re°grup«

asmo após - guerra e c--_~ colf bcr»d.~i:i6nte - .
T°1 Como n» ep'oc" d= exp-ns^o dos fascistas do*Eixo -w Manchúrls, n» Chi
na,em Espanha- est» ofensiva contr® ~s liberdades e a independência das na
ções e Justificada pelo "perigo comunista" •. T;'l coac físer-‘t os hitleri»nos
e traidores durante a guerra.os reaccionários acusam a. ÚRS3,.de pret.-r.der o do
ainio mundial, acusau os p»rtidg§ comunistas do conduzirem lúúá. pólítien anti-n»cional,de soreu ® 5-.colun», agirem ”*>s ordens d.e .liosrovò" , e, á base'd» lu
ta «nti-comunist® e ®n*i-soviéíice,retir*n ou neg®a »s licertíadés e ’os direi
tos das desses trab®lb»dor°s,procuraia esmagar a resisí.tncla das fôrças demo
cráticas e preparar; novas guerras de agressão
ileg=liza'ção do P.C.dc 3rssil(7-5-47)dépois de ter alcançado nas últimas
eleições,em Jrneiro.ua ailh»o de votos nua total .de-6 ail'.,;es.é uua. ciar® in
âic»çPo do sentido anti-democrótico da ofensi-' da reao-,-'o mundial. So a reacç»o brasileira ousou tou»r esta aedida nao rei porque tivesse,par® isso,
qualquer apoio. popular-, mas porque encontrou f&rçs no ir.c1 teúie.nto dos E.U.,na
a,cç«.o do Vaticano,na cansp i r °ç.*ó.fsita eiq.território br=sij.jÍÍro por agentes
do. fascisao internacional,couo, a,fyxp*íx?ixb? ,s®2 /.-'ristr f.eb.ión&p pereira, o
cardeal Cerejeira, cs jornalistas,•venpj.s, dV':3r,hsi i -Popt.Uj-1' b.s'.fs1s ngis t ~s a.
nazist = s alea^es cue poluíam no,.,Srasil. ,
TrÊs dias antes rtp; llegf.lizpçjiõ rio.,?. C-íio Pr-sil, o"?, r. urqncès'. cl grande''
partido da Repistèncij? « da Libertação,o partido, que, fleu .'.,;.idòf5 vidas pela Vi
da da França,o partidp n quem se deve o cue h= do "rqais,,,:nVór.t-á.nfcé n~ recons-truçPo,foi forçado e;csq.ir ao govèrno (4-5-17) . num momento 'er„ ‘que os fascistas
franceses coa®nd®dos pelo Fuhrer De Gaulle se preparam par® o assalto. Alguns
•dias. depois, na Itália,o
asidente do conselho Do Gaspieri abriu injustifica
;daaente crise ministerial,conseguiu af®st»r c-> govèrno comunistas e soci»lis
tas que contra com o apoio o;® quse totalidade d»s ci-soer t.r'balh=doras,e for
mou um govèrno reaccionário. Kua e noutro caso,a responsabilidade d? crise
política é lançada contra os partidos democráticos: o p.C n- França,o p.Goetalist° na Itália. qs sociallst®s franceses e os dersocr»t»!'-cristãos ltalinnos. prestam-se assim ao papel de agentes de l.iterèsses estrangeiros. Isto não
faz aais que confir;r.°r que os partidos reformistas (os trabalhistas n= GrB-Bret.-nha,os sociais-de£»cr®t"s n» *len«nh®,os socialistas em França; è nuca
série de países) spo,como alguéi lhes chamou
priaeir».linh® dq.òcftsa" do
capitalismo mundial, ji0 próprio dia era que ap--s6nt»v'
demissão do gabine
te ('15-5-47) Be Oaspitri f=lou da possibilidade de ura auxílio americano; e a
imprensreaccionária :yai no ponto de dizer: "re ni"o inspiramos confíança,co
mo podemos obter empréstimos?". Na Fr"nçe n*o '. indiferente a essa "confian
ça" *-rápid= .resoluç*o. do empréstimo americ»no. noroyado em 7 dà aeio.très di
as depois da saíeia dos comunistas do govèrno,
; Na.solução do problem-' fupdaraent»! da Europa -o pro'nle..:c alemão e'o trata
do de paz- as reaccionários continuam a não te? em conta j que. foi asslnpdoem Teher*o, yalta e Potstían. N=s zonas ocídeni is. a desn'1' t-rizyç^o e a desnazific»ça0 n*o s^o 1év=c:»s p cabo. l> indúst -ia conti -jam os c=rteis todo-poderosos; n= agricultura os. grandes senhores feudais N=zis continuam em
postos de dlrecç*o na economi»jiios tribunais, na política, na administração.Cri
minosos nazis s»o absolvidos o protegidos. 0 ministro hit.icriano Schscht,con"
denodo pelo tribunal de desnpzificaç»o,elabora,por encomenda das autoridades
norte-americ=nos,um plano para n rehsbilltoçõc económica d= Alemanha.
N° Conferência de Koscovoj-s delegoçèes inglesa e norte-americano,opoiodas de certo formo pelo., francescr,procuraram por tôd*s as formas salvar ump
Alemanha reaccionária e chauvinista que.viria'o ser factor de novos guerras.
Os anglo-americanos. opõem--se è reformo agrária; e a medidas que libertem s economia slemã de trusts e cartéis; e ès mude- tas reperaçO.s de 10 biliões de
de dóllors pedidas pel= URSS; e ao contfole inter-oliodo d-- zor.' do Ruhr,funda
mental per» o restabe?.ecir.ento d® ,\lem"nho e da paz europeia; e a uma Alema
nha unida e democrática; e S representação nos órgãos cor.su vtivos ds odminis
trnçã» central de delegados das organizações democráticas; e h criação de or
ganizações sindicais e partidos políticos
• scala nacional, inglèses e ame
ricanos, com os seus pianos de federalizado d» Uemanha, r-etendem transformar
a Alemanh" ocidental numa colónia do capital -iglo-emericnno. Com a sua poli
tica dele' •' ■■.mento d° Alemanha,inglèses c americanos v;‘ri®m a entregar
aos chauvinistas alumies » bandeira d" unidade alemã, ijma C--1 política abri
ria caminha a novos 31.sm-rks e novos Hitlers.
Hoover fala na necessidade dos E.y.»ssin»v2a » p°z separada com a Alemanha
e 0 Japso,e esta ideia tem adeptos nos círculos oficiais
T*1 como n® ílemonh»,no Jftpão »?o se depura 0 aparelho do estrdo e os mi-

j.it.*rist»s-í' scistas continuam nos lugares de manao.Ao mesmo tempo 8 cernari lhe do^Chang-Cel-Chek é armada,treln»d» e tn*Wíd» p»ra a luta contra os exér
eitos democráticos, Jla zona norte-amerlc*!!» d" Cofela.o povo coreano continua
a^ser vítlm» de prooessos coloniais.
Por todo o mur.do.os partidos e bancos fteo-f*sclst»s redobram »s suas actlvidades. Ko I de ;á*io,cocemor=do vitorlosamente pela classe operária de deze
nas de países,ga«4*fc#rs fascistas atirar°m sòbre a multidão pacífica,em Faler
mo como em Trleste,ferindo e matando. Um membro do C.C. do p.c. do Líbano é
assassinado numa manifestação popular. Sm Sslónica é assassinado um dos diri
gentes do p.C, do Gréci". A reeçção =nglO-emeric»n=,como o Vaticano,euxiiiem
êstes partidos e bandos fascistas. Procuram nos países democráticos fortalecê
-los e levá-los ao-poder. Procuram mantê-los onde ainda estão no govèrno.Fran
co e S«laz»r são ajudados inter,s»oente e não tardará c dia em ,que serão apre
sentados como exemplos de regimes democráticos e ordeiros em contraposição ao
"totalitarismo comunista". ,
As campanhas imperialistas contra os países coloniais adquirem nova vlolên
ci=. A recente "oferta" britânica da divisão da índia em dois estados inimi gos,semeados com as ilhas dos principados reeccionáries que têm 20% da popula
5»o e 30$ do território,entrega efectivemente a direcção da economia e da po
lítica indianas aos imperialistas inglèses. Ho Viet-Nam,os imperialistas fran
ceses (contra o voto único dos comunistas) levam e cabo nova campanha colonia
lista para amordaçar e
■.massacrar a nova república criada pelo sangue, pelo
herbísmo.pels resistência dos povos do Viet-Nam contra o invasor japonês, Em
i-ladagascar,as populaçaes indígenas sio chacinadas. Na Indonésia é crledo pelos
imperialistas holandêses um novo estado malaío,para se opor à jóvem república
e é desencadeada nova ofensiva militar. Ha Palestina,ainda que a decisão da
Assembleia Geral da OKU de nomear uma comissão seja um passo positivo,oontinu
am a atiçar-se ódios entre árabes e judeus,não se dando nenhuma das dues solu
ções possíveis e desejáveis: ou um estado bi-nacional independente,ou a parti
lhe em dois estados independentes. .
Os imperialistas têm ainda necessidade de ocultaros seus propósitos atrás
duma linguagem "democrática" e dum» "legalidade" internacional. Mas cada vez
a»is . desmascaram os seus objectivos e cad» vez mais sentem vontade de romper
com todos os princípios de colaboraçso internacional consignados na carta das
Nações Unidas. Nos E.U. o Comité para a Reorganização da ONU,ganha cada dia
mais adesões nos círculos reaccionários e não se pode dizer que não conta com
fortes simpatias nos meios ofici"is.
É bem claro que a reacção mundial tomou a ofensiva, para lhe fazer frente
todos os democratas do mundo tê.n de cerrar fileiras. Em cada país e ã escala
Internacional,os homens que amara as liberdades e a paz devem unir-se mais e
mais e pêr um dique ê ofensiva da reecç*o. A democracia tem hoje fbrÇas para
o fazer.
A re=lização dos planos quinquenais n» URSS que porão esta "ao abrigo de
têdas as surpresas"e o cumprimento do plano de 1947 até 7 de Novembro,conforme
prometeram os trabalhadores soviéticos p"r* comemorarem o 30-.aniversário da
gr=nda Revolução Socialista de Outubro; » firme política de psz da URSS e o a
polo que lhe dão "s novas democracias; a reediflcação e veloz progresso indus
trial e técnico das jovens d9mocr"Çi»s;os movimentos poderosos nos países co
loniais e dependentes que mantém luta »bert» contra o imperialismo; as vitorl
»s militares dos exércitos democráticos chineses; o progresso e a luta até ho
je vitoriosa dos guerrilheiros gregos; o progresso do P.C.Alemão na zona bri
tânica; os progressos dos partidos operários italianos,bem patente, na vitória
da coligação popular nas eleições da Slcill"; o movimento democrático-militar
no Paraguai; as greves heroicas dos nossoe operários das Construções Navais e
dos operários de Bilbau; o crescimento democrática nos E.U. onde Wellace e ou
tros antigos colaboradores de Roosevelt se insurgem contra a política de guer
r a de Trumar,; » fõr;a e actividade crescentes da F. M. S, ,F.M.J.e F.M.M--8?o ou
tr"S tontas indicações recentes dos progressos da democracia no mundo e da sor
te que têm reservada os fomentadores de guerra.
Enquanto os p°íses capitalistas têm diante de si crises inevitáveis,enquan
to os pequenos países governados por re"ccionarios,empre„anco todos os seus
recursos em °rmamento e forças repressivas,são cor,denf,cos ao atrazo,ã miséria.
e » ruína,na gr»nae URSS a economia desenvolve-se em bases cieneiflcps e se gundo um pl°no e n°s jovens democracias libertadas dos monopólios reacclonarios as riquezas nacionais s”o febrilmente desenvolvidas.
Enquanto °s ligações e açordos internacionais da reacção internacional têen
em si o germe de contraçiçOes e conflitos -há lmport°ntes~ conflitos de interes-

soa entre os vários grupos imporislist-çs- a amisade e colaboração fraternal
dos povos democráticos n^o est»o sujeitas e esses contingências.
Por muitos dificuldades e horos dures que os povos tenham que etravessar.a
vltórlo dos fOrças democráticos mundiols está assegurada.
-2
AS DUAS GRANDES E3PSRAKCA5 EC SALAZARISMO
A política interna e externo de Sslazar é comandada pelos cálculos e pelos
plnr.cs da reacçêo mundial e dos fomentadores de guerra. Salazar sabe que os re
gimes fascistas sobreviventes n*o podem subsistir nua mundo que ca.mir.ho para
a democracia, E?í apoiar a política de oxpansío e intervenção militar dos mo
nopolistas angio-americonos e os seus sinistros propósitos de desencadear uma
nova guerra.
Antes da guerra e,uraa vez começada s guerra, er.quanto os exércitos hitieris
nos eram considerados invencíveis,Salozar apoiava a expansão slemõ e anunciar
v= o triunfo d» "Nova Orcem". Ela seria a melhor garanti» da permanência do
Salazarismo, por isso interveio em Espanha, E vitoriou Kiunique. E auxiliou Hi
tler. 3 entregou Timor ao jspío. Vencida a Alemanha,Sslezsr voltou-se psrs os'
novos prègodores de hegemonia mundial e da política de fòrça,na esperança de
que êles reconduzam ao poder.no vários países do mundo,os fascistas batidos na
guerra ou derrubados pelo:; seus próprios povos, na esperança de que consig=m
mergulhar o mundo numa nova guerra que,esmagando n URSS e as democracias,con
solidasse o poder do fascismo nc mundo.
S3c est»s du»s esperanças que o entusiasmam e determinam s sue política; o
restabelecimento dos regimes fascistas e.uma vez solidific-d' ? frente f=scis
ta mundial,» cruz»d= militar contra a UniSo SoTiétice.
Primeira esperança do salazarismo; o restabelecimento dos regimes fascistas
Crente na vitória do eixo.Salazar afirmeva era 26 de junho de 1942;
"T3o forte foi o sentimento da insuficiência cas instituições em vigor(an
tes dissera que "a democracia e o liberalismo se esgoter»ra no último sécu
lo"-D.)que a Europa mudou politicamente de aspecto em poucos anos(Salaz»r
refería-se 3 vitória do fascismo por tbd? a Europa-E.)e,sem negar que a i.
mitaçSo tsnho no facto alguma parte,devenios sobretudo orSr que as mesmas j
necessidades fizeram nascer aspirações que,por tõda a parte,quase tomaram
corpo em formas semelhantes e generalizaram concepções aproximadas".
Justificava depois que os"novos regimes"(fascistas)foram provocedos"pela du
pl» necessidade de escapar A desordem e' de fugir 3 miséria" e conclui?;
"A linha geral da evolução política europei»(pa.re o fascismo-E.)está defi
nida, aceite e exprlmentad» por épocas difíceis e pelo facto da guerra".
A êsses cálculos do triunfo hitleriano submeteu Sal=xar o política portu gues». E que resultou d=í? 0 atrazo.o compromisso,o isolamento internacional,
9 não admissão na ONU,o desprestígio internacional.Contra ,os cálculos lde Sala
zar,o fascismo foi implacavelmente derrotado no guerra,se Hitier tivesse tri
unfado, o mundo í'ic»ri= condenado por longos anos 3 escravidão e 3 barbaria. A
gora,num mundo onde » democracia conquistou tão sólidas posições dur=nte os _a
-nos de guerra e em rc-sultado da guerra,só uma política interna democrática e
uma política externa de convívio e amizade com tõCas as.nações podem garantir
a prosperidade e ° independência do país.
Essa é » política que interessa a Portugal. Mas n*o é n política que inte
ressa o s?laz=r e 3 sua camarilha.É daqui o ligar-se de corpo e alma aos mane
jos da reacção mundial, 3s conspirações contra as democracias e continuar base
ando a política portuguesa em novas esperanças do triunfo mundialdofascismo.Reeditando »s afirmações feitas por Salazar era Junho do 1942 e atrás cita
das, o l/inistro do Interior (no sur visita a Braga em 27 de Maio último,aludin
do aos êxitos alcançados pola re»cç3o em alguns países o 3 nova política do
Presidente Trumsn,anuncia"cleros pronúncios d» .evolução"? proclame;
"0 princípio d» autoridade, d» autoridade forte 6 legítima de que o sistema
português é símbolo e vitorioso éxempio,começa a fazer progresso e há-dc lm pêr-se finalmente por tod» n parte"("A Europa inteire será fascista",dissera
tyussolini; " A Europa mudou polttioeaiente do aspecto", confirmou' máls ter de Selaza}

Isio uvsi-j'" quo S'«l®zsr 6 e sus esmerilha nfio aproveitaram nada cora » expe
riência e os resultados da guerra.A mesrae esperança que animava a sus política
sntl-nsclonsl de 1936 s 1942 é aquelP que hoje a snlms.Hss er.tbo,como hoje, os
desejos fascistas n?o ferfio modificar as leis do desenvolvimento histórico.
qu°lsquer que sejam os Êxitos passageiros do fascismo,os seus últimos focos se
rpo varridos da superfície d= terra,tal como foram do poder em dezenes de peí^
ses do mundo,mesmo naqueles que se tinham por invencíveis.
? segunda grande esperança do salazarismo é: uma terceira guerra mundial, a
guerra contra ? URSS e a Europa oriental.
0 salazarismo,os seus oradores,a sua imprensa,as suas emissoras,aplaudem fre
nttlcamente tôdas as afirmações dos fomentadores de guerra,todos os mais ligei
ros Êxitos dos monopólios reaecionários mundiais e das camarllhas militares quê
os apoiam.E,por tõtía a forma,manifesta-se ardentemente a esperança de novo con
flito universal.
No seu discurso na 1-.Conferência da "Unibo Nacional" {9-11-46),depois de
sublinhar que os Estados Unidos e a Inglaterra s*o"povos pacíficos1,1 e que a
HÚssia "pode partir »m tbG.'s as direcções % conquista do continente","escclhen
do a oportunidade e os meios de bcç»o",Salazar disse:
"ÇU"se tbd® a Europa Se bateu e arruinou para se opor b "nova ordem" de con
cepçbo(sic jge-rm^nica; mas é sbbre as suas ruínas ainds fumegant.es que se
VÊ.-alastrar a "nova ordem comunista". Esta é por definição exclusiva e in
conciliável com o conCelto de civilização de que se orgulham çs outras he
gemonias. A Europa tem de escolher".
Como escolher? 0 caminho que Salazar vè. é a guerra.Diz êlc-:
"É um crime
belicoso emais grave
tKo graves

t0d= a palavra imprudente e incitadora de um estado de espírito
menos conforme b universal necessidade de paz". ■. "Mas é crime
fechar os olhos *>s rfeálidndes palpáveis e portadoras de germes
para a mesma paz que.se pretende consolidar".'

Esperança na guerra contra a, URSS e as jóvens decqcrácias, espepar.ça que se
traduz em palavras más,a prometerem Vinganças cruels aos adversários políticos
da situpçso.no di” em que Salazar arrastasse o país a guerra criminosa;.
"Talvez se aproximem tempos era que s grande" divisho, o inultrapassável abis
mo há-de ser entre os que servem a pátria e os- que abnegam".
E o cardeal Cerejeira,continuando a política fascista da Igrja.faz apêlos
aos c=tólicos para alinharem ao lado de Salazar,nos seus crimes contra o povo
e contr= a pátri®:
"Estbo chegados os tempos -disse o cardeal- em que os católicos que querem
estar presentes na edificaçbo do mundo novo.nbo podem contentar-se com fi
queis fé mutilada,anémica e adocicada que o Santo padre verberava há sema
nas" ( 22-2-47) .
S fal» no"profético anúncio’- d* cbnve.rsSo da Rússia vindo de Paplaá".
Em Braga,o Ministro do interior proclamar que os democratas "devem' -estar pre
sentindo que a oportunidade lhes pode définltivamente escapar a curto prazo,na'"
sequfencla do desenrolar dos acontecimentos internacionais" (27-5-4*7) .Pranç"'vi_
gnon,em 28 de Maio,insiste.em que os deraocratas"pouco tempo têm b Sufi', frente,
porque os ver.tos mudaram e ° cuea° se aproxima".Ã Emissora Nacional comenta:"®
a paz ainda é possível"...E.no Parecer sbbre as contas gerpis do Estado de ITT?,
ao primeiro ano de p°z chfima-se"o primeiro "no de tréguas".
Felizmente para a humanidade,as*fõrç»s da democracia consolidaram fortemen
te suas posições e os fomentadores d» guerra nbo ttm condições criadas psrs lan
çar uma nova guerra"a curto praso".Aos prègadores de ua» nova hegemonia mundial
se conseguissem levar por diante eeus planos agressivos,estaria inexorávelmente
reservada a mesm° sorte que tiveram os exércitos"lnvencíveis"de Hitler...
Ontem ss"Pfinzer",° Luftwafie.os paraquedas,a Blitzkrieg;hoje a bomba atómi
ca, as arm“s secretas, o Conselho da super-Blltz criado em 16 de Maio nos E.U..
Como convencer s desesperada burguesis reacclonária de que n»o sSo instru
mentos de guerra que mudam o curso do história?

3
0 GOVERNO QIJE3E ARRASTAR PORTUOA1 X GUERRA
Estas duas esperanças,animadas pelos embslxsdores fascistas que em Portugal
representem algumas grandes "democracias^.coma.ndem t6dn = política salazarista
A esperança na revancha do fpscismo 9 r.uoa nova guerra leve Salazar a con
tinuar s auxiliar e a colaborar com Franco.As visitas e conversações regulares
entre os dois govbrnos fascistas sucedem-se regularmer.te.Em Novembro,0 então
Ministro da Educação Caeiro da MPt»,antigo embaixador em Víchj ,antigo delega
do na SDK,fez longe visita a Madrid; poucos meses depois foi nomeado ministro
dos negócios estrangeiros. No chamado Congresso do progresso das Cièr.cies(abri
de 1947),0 embaixador salazarista em Madrid (entigo embaixador no Vaticano) enslteceu as relações er.tre a Espanha frenquista e Portugel de Salszer.Os hitle
ríanos António perro e A.Éça Queiroç'"'('êste espião nazi que.em plena guerra/in
sultava os chefes dns nações alíadai/e cantava hinos nos "soldados da cruzada
que,do mar Ârctico ao a»r Negro atac*aii o comunismo e defendem a Europa") vSo
em visita oficial a Espanha e aí são condecorados. Outras condecorações são a
inde hoje conferidas por "serviços prestados na guerra civil". As autoridades
mililfl.r.es fronteiriças,os directcres da polícia e de prisões,os estudantes ias
cista.s.qislrepresentantes d»s organizações cetólicas.multiplicara as visitas mu
ta»s...-S junto f>.-fronteira,ás fòrças militares sslezaristas,de colaboração com
as espanholas•;levam,ç cabo o~.extremínio’ de-guerrilheiros.
-Ai-esper'ança::np. revancha -do.:-fesçlsmo è numa nova guerra leva sslezer a con
tinuar fazendo de ■portiigel-um-gampo‘ de manobras da reacgão.onde enxameiam__os
consuiradores.Tal ^çorno em-'193ó,se. trámóu em Portugal 0 golpe de Franco contra
a pepúblic.--, estão-se hoje-tramando,'outros'golpes da reacção mundial. R_sombra
do regime sal azari-st.a, vem-se acolher''! ex-reh;,fascista Humberto ca Italia; e o
"pretendente ao -trono da França",Conde de Feris;e alemães hitlerianos;e f«s^cistas de todos 03 países. fr:pagBre'à'n»--'coro» que a Senhora da Fetirae levara
pela Europa,os jornaió publicaram fotografias d; trés ilustres princesas: uma
cunhada de D.Duarte NUnóV» -PrincesP Maria.Fis; .fla Itália,DD,np,J Isabel de,-França.
£ em Portugal que.D.Juah de Espanha (vem .ests.beleóer quar,tsl.-g!neràa.,-,p.arà,isuae
manobras para uai; açOrdo-comõJTaçco,. sòb:protqcção ds .Infilaterj».-“~~ ' X
, ; a esperança- jiá“;rG_v^hcha dí>- f^.çisáò e -numanove íg&err^-,lev.?,;S3lazr;r;,g,.con
tinuar intervindo ho' -£rr-s- tlVcqnsp:irAndo.,-por intermédio.-.dc- a^nté "doi.-.V.BjAçano
Teotóriio pereira e ds outros ageritSsifuseistas para lá .enviados" lh.ue-?n*a sfio
estranhos A ilegalização do PC3) cfehtra as liberdades do ;p'ovo brasileiro e pe
ra o completo restabelecimento ao fascismo. A mesma esperãriç»-Íe#p-..-SsiSièr s
pOr todos os meios de propaganda,em Portugal e no estrangeiro,ao serviço da
reacção,contra as forças camocrátlces de cada país,semeando as mais torpes ca
lúnias e embustes;leva-o a ,tornar os serviços diplomático^ portugueses,ninhos
de espiões nazis .e provocadores.
Portugal de Sal<»zM?sélbeWcgino disse 0 Cardeal Mssells-uma ponte âe"enten
dimento "mas de entendimento dos"fascistas e fomentadores de guerra.
NSo se trata de' um*-.po.Íi.tic> de ocasião,mas de uma esperança e de um pro"jecto frio. Alguns outros aspectos de política do govOrno mostram-nò claramenta
■ Não. é um»'XrasAí-ãe^propPgar.dp o dizer-se que Salez°r se -prepara para arras
tar Portugal' p-ará-.l..jgu3rr:arPeç----muitõ; que esta afirmação, posse perecer estranha
a muitos portugueses, es&ã~.ré-.-;^-i-.e.plidade mostrada pela político salazarista.
'que Salaz.ar, ppetende arrãstdh Portugal V guerra,de scòrdo com os monopólios
reacciohérlos-,,^"demostrado, pelo facto de,derrotada g Alemanha,em vez de ume re
dução das debpesas de rearmanjehto, sslazpr as aumentar.Ho orçamento para 1947,
nas "despesas extraordinárias de defesa e segurança" houv.e um agravamento de
134,8 milhares de contos, sendo previsto uma despesa de èé'í 'mllhqnes de contos.
(Nos E.U.-,a,s despesas militares s9o um .terço do total das despesas. e 11 vezes
superiores ãs anteriores a guerra).
Que salazar pretende arr = star Portugal ã guerra é demonstrado pelo facto de,
terminada a guerra,vir elaborar e publicar uma lei sòbre a "organização supre
m= da defÊsa nacional"{envi=ca a Assembleia Nacional em 13-3-47).Á lei tem em
vista a"organízação geral d= Nação para 0 tempo de guerra"e encara medidas"em
casos de emergência ou na eventualidade de guerra".A lei atribui ao govbrno 0
poder de"em caso de guerrs"fixar os objectivos gerais desta a aprovar os respectívos planosfbase l).Cri= ura"Conselho Supremo da Defesa liacional"que tem co
mo uma d°s"’’4&%s6esl,a organização geral da Nação para 0 tempo de guerra"(b°se
XI) .Constitui"e-m tempo de guerrn"o"Conselho Supremo de Mobilização Civil"preSldido por um novo ministro,o Ministro da Mobilização Civil(base V).Cria o
Conselho de Defes” Militar nas Colónias.Determina n composição dos novos orga
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.•UpmoE criados,etc..
Como se explica que.preclsaaente quando se entra napaz,comece o Sslazerls#o p preperar e guerr»? Isto só se explica pelo facto de Selazer estsr ligan
do a sup política p dos fomentadores de guerre,de esperar ducs nove guerre con
tra as democracias-em que tem o propósito deliberado de psrtieipar-o penhor ”
de su? permanência no poder.
Esse esperança e Ssse propósito,traduziu-os logo Selszar ao terminar e gua•a,ao dizer ns,'Assembl6ie Nacional" (18—5—45):
a,,, "bem me p»rece ser este a ultime vez que podíamos e devíamos ser neutros
nume ccnfl»graçSo europeia1'.
Ao mesmo tempo que o governo vai tomando as suas medidas,s propaganda,a im
orensa.a rádio,a Igreja,procuram criar um estado de espírito propício fe guer
ra, E a tecla 4 sempre a meso«,é aquela tecla que um jornal de província desta
ca e que • Emissora Naeion*l(15-5)repete;
"Só há lugar em duas trincheiras;ou com portug»l contr= Moscovo,ou com Mos
cevo contra Portugal».
Vfc-se assim que,em vez de trabalhar na paz e para a paz,Salazar conspira pe
r» a guerra.Em vez de orientar a política portuguesa no sentido do aproveita
mento das condições de p»z para o seu desenvolvimento,para o melhor aproveita
mento das suas riquezas,as grandes obras de fomento,electriflcaçPo,irrigação,
povoamento,que o país necessita,Snlazar encaminha os recur6os do país na prep
raçfo parp uma guerra da agressSo em cue só o fascismo e nfio a? pátria-estaria
interessado.
E® vez dc criar condiçOes para que Portugal possa ser admitido na CNU{e es
sas condiçOes sSo antes de mais o estabelecimento de uma ordem democrática) su
geita Portugal n0 vexame de ser regeitado pela organizaçPo internacional.os
fascistas chaoaa p ONU,»"hipócr1ta,ignominiosa e nefasta aSBOoiaç?o internaci
onal"que"atir.ge as r°ias do impudico(slc) .deshonesto c indigno com a atitude"
oavida para com a Espanha"("Beire B»ixa».Dezembrn de 46).Somos nós,os democratgs("cus»dcs de desejar a rejeiçOo de Portugal da QNUlos que verdadeiramente
desejamos que Portugal poss° estar representado na assembleia das naçOes.
Eo vez do convívio pacífico com todos os países do mundo,do estabelecimen
to de relações de amizade com a URSS e as democracias europeias,do fortaleci
mento de relações comerciais,com » obtenção de vantajosos mercados -Salszer
conduz uma poíítica de hostilidade e Isolamento par» com a Europa.
Mas que import» a s»l°zar e P sua camarllha o progresso,? felicidade e o
bem-estar do país? 0 que eles pretendem é • segurar-se no poder,é encontrar no
estrangeiro o apoio que cada vez mais lhe falta em portugsl.E para encontrar
6sse apoio no estrangeiro o que interessa a Salazar e & sua esmerilha a independÊncia do país?No seu discurso de 9-JÍ-46,Salazar,depois de dizer que os E.
U.ascendem ao l2.plano da política mundialfsollcitpdos pela generalidade das
nações','afirmou:
"É quase uma hegemonia plebiscitada tal a consclfencla de insegu
rança e da possibilidade de mergulhar numa catástrofe 3em a ajuda da grande naçfiQ americana".
Aqui est» clara a idei" de S»l»z»r.que » América domine o mundo.que levepcr
diante os sonhos de hegemonia mundial dos monopólios reaccionários e mllltaris
tas,que intervenha n“ política interna dos estados auxiliando militermente os
fasclst=s ° dominarem e ameaçarem os seus povos.Salazar aceita a hegemonia dos
E«U.,e ao apoiar a campanha de Trumen.eo desencadear a luta anti-comunista,ao
acusar os operários dos Estaleiros Navais de obedecerem o um partido que"rece
be ordens de Moscovo",»o afirmar com todo o descero que uma emb=ixeds o h»vlã
prevenido dias antes de que Moscovo enviara ordens para o movimento(J)-Salazar
procur» estabelecer as bases em que assente ^menhf.que o povo portugut-s se le
vante,o pedido de auxílio = Truman para que a"democracia org»nice"de Salazar
se possa op|ir h investida dos»comunlstas totalitários".
Com esta p’olítlca ?ntl-n»clon»l,o governo de Salazar cobre o futuro do país
com sombras de perigos mortais.
N*o é est» » política da conspiração com o que há de pior e mais criminoso
n» humanidade,nFo 4 ligando » sorte do país * polítlc» condenada 6 derrota dos
fomentadores de guerr»,n»o é condenando Portugal » permanecer P margem da ONU
como p»ís leproso,n*o 4 empregando os recursos do país na execução duma tal
política que se servem os interesses naclon°is.
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POR l:MA POLÍTICA NACIONAL
portug°l necessito trabalho árduo na paz;esf6rço penoso e longo paT-e-veace?
o seu atrazo e se tornar um país avançado,poro dar ao povo um desafêgo que nun .
ca poude usufruir.Portugal necessita duma vida de convívio internacional,de »- , i
miz.-de com todos os países amar.tes da p»r..de intenso intercâmbio comercial,cl I
entífico e cultural.Portugal necessita duma política independente.de uma polTtica n°clon°l,e nfto ue uma politiza inspirada e oo,mandada pelos interêsses de
monopólios" de dentro _e de fora do pais..
Os probiêffiag portugueses" devem ser resolvidos por uma política portuguesa.
E uma política portuguesa será aquela que tenha cm conta, n8o os interêsses de
um punhado de famílias parasitárias e duma esmerilha qutí defende a sua pormanêncíf tio poder,nas os interèsses a»s mascas populares,o progresso do país, a
independência de Portugal.,
A política do governo é uma política anti-nacional.A sua política externa,
a sua política económica,a sua política financeira,a sua chemsda"polítics de
fomer.to'1 ,a sua política agrária,-; pua política de abastecieantcs,a sua políti
ca de salário.-,a sua política colonial. a sua política de divisSo e opress8o-e
uma política determinada pelos interêsses ó.p cama-ilha governante,dos monopól
lios fascistas,des quo.pars defenderem seus lucros pessoais nSo hesitem em en
tregar poi-tugal ao estrangeiro.
Em lS37,Salszar falava nc 'novo ciclo de 10 anos que eu disse já haver de re
presentar na História pátria uma ero. <ta engrandecimento".Os dez anos passarem.
Qualquer aspecto que consideremos d» política salazarista encontramos sempre
os mesmos interêsses o serem defendidos,encontramos sempre a exploraçBo das
classes laboriosas,a ruína das classes médias,a ausência de liberdades,a vio
lência e o te-ror. o atr»ao do p-’ís e a subserviência ao estrangeiro,tudo impos
to pela genSneia dos monopólios salazaristas.
5
AS CLASSES. LABÇM0SA3 SUPORTAM 0 PESO BA INFIACÇRO
Durante vários anos,o govêrr.o procurou esconder b naçBo a realidade de Bi
tu aç 8c financeira ocultando a gigantesca inflaoçSo que estava a operar-se no
meie circulante»
Quando. em princípios de 1943. q nosso partido preveniu que"e inflacçêo repre
senta o agravamento constante d= nltuaçêo económica dos trabalhadores,o aumen
to const-ute dos preços e do cu ^ da vidn.para sustar o qual serSo Impotentes
todos os taoelameutos; ! •• Avantei n- 14.1-.,quinzona de Janeiro), cjuaiido prevenia
que«em resultado d= iní>.roç?-c aumentam os preços sem que os salários os ecompanhem-("Avantel ::n2,26; ,-a nossa voz era uma voz isolada.TÍnhaaos,porém,razSo.
0 'volume da infl^cçPo n*o è apenas representado pelo «umento das notas em
cireul açso, í, par ti» enissflo de notas pelo 3anco de Per ..ugal, aumentaramuoutras
responsabilidades a vista'1 {Depósitos á ordem, cheques a pagar,títulos,etc.). A
evolução deu-se du seguinte forma a parti?.- de 1940:
,'milhares de contos)
Notas em clrcul açSo outras resp. 8 vista
Anos
TOTAL
2903"
42. l"
-940
1318
1941
4-428
3101
7589
1942
5481
6538
12019
1943
6510
■7885
14795
1944
'■•‘642
971:
17356
1945
-3156
11124
19290
194 6
S793
10961
19754
Houve assim um aumento superior a 500$.Bastava esita ir.flacçSo pare
rlficasse um aumento dos preços de .proximademenis 5 vezes maís.Mas,como ao
"~
mesmo tempo ■ produtos no mercado diminui rpm em virtude da ruinosa política
fascista.d» falta de aproveitamento das riquezas nacionais,da saíd8 de géneros
para uitíer e Eranco.etc. o aumento dos preços(n?o dos produtos tabelados,ma»
dos preços médios qun o consumidor tinha de pagar),foi ainda mais acentuado.
Esta verdade elementar nBo a reconhece o salazarismo,porque n8o quere reco
nhecer perante a naçPo oue foi a sua política económica e financeira que pro
vocou o agravamento da situaçSo das classes laboriosas e têda á difícil situ»
ç8o presente.E d»í vir o Ministro das Pinenças declarar que"e moeda n8o ectuou como causa da evoluçêo dos preços posteriores a 1939"(sic)e que"nSo parece,
que possa ter-se a alta dos preços em 1939-1945 como efeito directo do aumetttt

d* pirculaçso fiduciária,antes «i,e certo poir.c.ést sor a t-itbc-a função daçtiela alta"-'?'.' ■'
onviodo ^"Assembleia Nsclonal"9m íevereiro de 194: , ;'D.V’,~t0
das SessBes".22-2-47).
. vjá em 1S40.per»nte a inflecçSo nascente,os fascistas.para manter o mito
"salvação das fi. nç«s por Salazar".tinham vindo negar que a iriflacçSo provu
casse o aumento doo preços. G aumento da circulação fiduciáriai, ?7COO ccuto- ixr. 1931 para 2.572.000 em 1940)era atribuído ao aumento dos preçosfe o .j
merco dos preços « çuc era. atribuído?)e também ãs"Festas do Duplo Centenari-,"
que mobilizaram bastante dinheirc"c ao"aumento da população flutuante estr-ç
gqira que nov.. tentou também muito dinheiro- (relatório co Banco de Portugal,,,
rêncis dc 1940).Não interessa aqui responder aos ..alaberismos dos financeir.s?! «r.- ristas. A realidade »í est.á p?ra provar,ns isso nSo ftr® verdade elemeç
tar par-" qualquer aluno dc instrução primária de iinançps.cue o aumento da.
Cif ■ "o fidutr,ári» provoca irresi3tíveliiierite _£ sumento dos pregos.
,Í d»cin resu
cutra consequência que o saiaz-.ris.no fez por ocultar.Qur
daiv a protecção do salazarismo ao patronato rceecionário,os salários não ;om
£fnhar-^^deJ^ora» alguma 6ste aumento dos__preg_Q3.0» aumentos dos salários se
os tiatíslhadcres tiveram ssmpre de alcançar pe.V* lute firme e perseverante,
nunca representaram un verdadeiro reajustamento so custo de vida.3 daí a Iidesçidq .progre -siva cios solários reel:; dos trabalhadores.
Este é ume realidade sentida c- sofrida pelo nosso povo e que os própriofascistas se vêm hoje forçados a. confessar.0 fascista Mota veiga,director o
IK2,afirmou na J2.Conferência da-UviSo Nacional"(10-ll-46)que“o poder de cv
pra do trabalhador baixou apesar dos salários terem subido" ;e o Suo-Secreti-ig
das Corporaçõe.ç confirmou e. mesma ideia oo reconhecer Cdesscôrdo entre os i
lários nominais o os salários reais".
3 assim vemos a situaçSo das classes tr'b»ihadoras agravar-se em resultei
da infiacçso salazarista. A contra-partida dess* miséria,foram os lucros d< .uj
nopolios corporativos.
6
0CVE3M0 É XHÇAPAZ DE lilSIGIR A ECONOMIA NACI08AL
o govèrno fascista da inflação? Atribui-s so excesso as
que explicação
exportações.As exportações teriam dado lugar a um"for?
importaçBes sbbre
idas csmbi«l8"e assim,diz o Ministro dss pineií»*,
excesso Ce ..i:tr-das sftbre
"foi a essa: entradas cambiais çue o Bane., teve que corresponder pela sua 30
versão em meed' nacional.aumentando ess-.m o potencial monetário do país".
38i '• - uma si mÁris **?.'■■'lise dr- números pgr^ mostrar cue a expli
JS âr
tisiaz.G "T';r: io ES,
•nn-.Tte form*'
al evoluiu c1
Ldo
■„ oortacSes
.mrortações
Anos
.!
,'~i
1932
tzv n
323
1619
1940
2442
24 78 '
2970
1941
* 4 2
2477
1942
3938
- 14 a
1943
3327
4035
* 708
764
3156
3920
1344
819
4056
3237
1945
2168
6553
1946
3740
A balança económica foi apenso f -.-arável nos anos 1941,1942.e
1943.Entr*tanto a ir.flocçãj e os seus efeitos nos preços c nos salário? e9.o snterio*e«í
a .1941. A circulação
b-oiária que era de 1.901 AA0 contos em
'nível oí
dio) atingiu em 1939 í..j5(. AAA contos e 2.903.00C em 1940,ou seja um aumentar
de ma.is de 50# em rel=çSo a Isol.por outro lado,ao passo que a inflacçBo «JP8J
ceu de li.OOC milhares de contos.Ha a. salientar ainda que,apesar da balança j
conómic-a ser desfavorável desde 1943 ,"ind® não houve uraa diminuição das notaa
em circulsção-Pi-.almente,no passo que a circulação das notas aumentou,de 1945
psra 1946,627.000 contos,as i.. .* - 'l''"°is dirainuiram ctrc? de 100.000 e o)*'nuiram também cerfr/
tr-s dlsponfn 11 rades
-—• '• moedas c-.. _ 1- de 1CO.OOC contos.,
/
,
C govSrno procurara t=m’oém mostrar que tomou as medias “çeessarlns P"
impedir o progrerao da infl-.cçãc, aumert ,..io os impostos e emitindo Pn,1qè87Vr
mos.isso são per n aspectos correntes 6- sua política financeira.3, no úorai»«
dos empréstimos,o govirne tem recorrido cada voz mais a Êles.Em 1926 ft aivyi
públic'- era de 301.OCO contos.gm 31 de Dezembro de 1945.10-371.686 contos. -s_
to mostra quão frisa é a afirmação de í.farcslo r»et*>no no porto(26-4-47)dj^que
ne re
«nSo devemos nad? do que fizemos" Os impostos e empréstimos não rotir
alidade nade da -j.rc ui ação. Como observou um fascista:

-13"o que tem importância não é o que se retirou ass
tirado, não regressou ã circulação".

o que.tendo-ee re

As explicações do goveíno são malabarismos para Iludir n realidade.A V6rda
de é que o govêrno não tomou 83 medidas adequadas pare fazer face ê situação.
0 problema financeiro não I um problera" Independente,como pretendem multes ve
zes os malabaristas das finanças.0 problema financeiro está directaaente liga
do ao problema económico do país.Impunha-se s real fixação de prêços e e redu
ção dos lucros,sõraente possíveis com o aumento dc produção e uma política ba
seada,não na protecção dos potentados fascistas,roas nos infcerêsses nacionais;
o salazarismo condenou o País ao atrazo e,protegendo os lucros fabulosos,entre
gsndo a agricultura,os transportes,os abastecimentos,aos monopólios corporati
vos,intensificando a exploração das classes trabalhadoras,expcllando o peque
no produtor,reduziu « produção,deu campo livre ã alta dos preços e ao mercado
negro.Impunha-so a aplicação dos proventos do Estado em obras reprodutivas; o
salazarismo absorveu-os na constituição de uir. gigantesco aparelho repressivo,
na propaganda,nas conspiratas com a reacçã-o internacional,na burocracia,na cor
-rupção que invade os organismos do Estado.
, Com o exército e s n=rlnha gastou,até 1945,mais de 5 milhões de contos e,fli
dn n guerra,as despesas de"resrasmento"contlnuaram aumentando.Cora o SNI de An• tónio Ferro 8.318 contos em 1944,12.484 em 1945.No Palácio Foz,pare a instala
ção do SNI,gastaram-se m=is de 11.000 contos até 1944 e,de então para cá.cêrca de 4.000 contos.Com as fOrças armadas gastaraa-se quase 30^ de tbdas as des
pè^as.ordinárias do Est=do.Em 1946,com es fõrças repressivas o govêrno gastou
122.675 contos e,par= 1947,o orçamento prevê 158.213. Coa e PIEE gastou-se
,11.051 contos,fora o pagamento de bufos e informadores.Com banquetes e festas,
para soldar a aliança do salazarismo cora a reacção internacional gastam-se mi
lhares e milhares de contos.
As estradas,os portos, as escolas -aquilo que o salazarismo cada dia apresen
ta corno a sua grande obre de mais de 20 anos de saque fiscal- estão 6 vista ps
ra quem quizer ver.Salvo algumas estradas,todo o resto está desconjuntado,es
buracado e quase intransitável.0 porto do abrigo de Peniche,por deficiências
técnicos da construç*0,ficou quase inútil.Os pescadores da Nazaré continuam
todos os invernos dando vides por falta de porto de abrigo.Em 12 anos(de 1933
para 1945)o número de escolas primários aumentou apenas de 7.390 para 7.860 e
o número de professores de 9.699 para 10.205.No ensino licesl oficial,a fre
quência passou de 19.790 em 1933-34 pare 17.281 em 1944-45.
0 desenvolvimento aa inflação despiu compjetamente tôda s política anterior
do salazarismo,o atrazo a que condenou o país,a sua administração ruinosa em
benefício exclusivo de um punhado de famílias,a sua negligência em relação aos
interêsses da N^ão.a sua imprevidência em face da sltusção internacional que,
dia a dia ameaça'conduzir ã guerra.Mas,como diz o nazi Bustorff Silve, "o govêr
no que dirigia os destinos nacionais naquela época podia também dispensar-se
de acredit=r na eminência da guerra"(discurso na A.N.em 26-2-47).E,como disse
o Ministro do Interior em Aveiro(2-4-47),a situação portuguesa é“* inveja ou o
sonho dos que lá por fora sofrem as consequências da desorientação ou da lndis
clplina"...Sonho dos nazis derrotados.Sonho dos exploradores despossuídos.
Como pensa o govtrno sair d" difícil situação presente? Assim como s lnflec
çflo teri» resultado duma balança económica favorável,assim o"equllíbrlOnserá
restabelecido cora uma balança económica desfavorável.Isto faria sorrir,se o go
vêrnc não o qulzesse fazer acreditar aos ingénuos.Diz o relatório do Ministro
das finanças ã"Aseembleia Nacional";
"Mostra-se nítida o tendência para alteração de poslçOes do balançe de paga
mentos,Se Já em 1945,o déficit da bal»nça comercial toma-, volume que o aproxíma do de antes d» guerra,em 1946 êle opresents-se,seguundo os dados
já conhecidos,mais avultado ainda"."0 natural refOrço dêste movimento deve
,,_;vrrí fazer diminuir o poder de compra livre e o pêso relativo do meio circu
lante" ("Diário das Sessões",22-2-47).
Sua Ex-,o sr.Ministro n*o vê outras perspectivas.Tõda s solução do grave pro
blerna d“ economia nacional se resume.no entender do govêrno,na continuação e a
grav»mento do déficit da nossa balança comercial.Claro que isto são palavras
para enganar ingénuos.Nos anos 1944-46,0 déficit da balança comercial é de 3.
.751 milhares de ccntos(muito superior ao superavit dos anos 1941-43,2.661 mi
lhares de contos)e entretanto não diminuiu,antes aumentou,nèstes três anos,o
.volume das notas em circulação.Além disso,é bem de compreender que só inimigos
da Nação podem ver coao"solução"vsntajos* o que 4 um cancro da economia portu

gues«:o de ';H u- . .
«>>■:' -uy
}<»■!!,por uu.ito ineficaz- e ingãtufi qttè st jí-óa-o .
„ud_ci
•»1. nos'ínterôo6ef d? NeçSo que s própria-Au^íb .o:-. a •••i"'r"l!'fascista foi forç =&- s concluir o áeb»te sôbr'e « situpç^o nSiít'- -:.i.-i"... ■ . oõeruindo o eraprègo dee
"reservas monetária o :!ea. uiillísaçfe juramente svaptuér.' os ou que néo correspondoa «s «acessidaccs efectivs
pro<luç~o A verdr3e é que.o gcvêrno.assim co
mo deixou livre curso a lnflscs|r-o . •'-• .xou ^ontosr ueros fabulosos è custa
das dificuldades e ..iiséri=s âeé cl»s--es trabalhadoras e néaies. assim agora de
lapida as 1-c.serV ’s acuou!®a*q '.pelos sacrifícios do ..osso povo. na âr.cia do es
tabelecimento do equilíbrio conetar; o,
■
;
Como é ciri.','-do ç^coaéreic, externo? 0 gorÊraó au.aenta as importações,fazen
ido assijj soi: úo qVís Y ou.Yj entrar.? .curou: : ? c|»«s.lias as importações fei•tas sio .-de géneros de consumo- correr.tu: de -p r..._re :v: ic-ssidade,muitos dos quais
nós- . > 'iiYaof ou só aSu. produzido oin-rdroequ neia
poiitlCP anti-nacional
do odvhrno. ,-,o inesmo tcmio que a • li.:..n?-,;inrca . '• Kor--egr.. etc. devastadas pela- guerr* s v':’.'Cfáb :ií -'ah^vqui.: deaocr.ptAo»<íst8b ea tr.ndi-gQeS .da exportar géneros ®liiiio.;.. ioi -s j.-crtu,í;:’i óòúe vó :<gu., 3gcís-ipsi©:ie.e ôsf« ; -Aibç '«*' ^3 te rio do conflito, tem
.(5c. ós xt. o..r- tar. Aú ré uirvãs nonot»iias :fria'''•>erto' n^líiiodes no apetrechamento té
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-15que exigir dos trabalhadores ainde um malot esfbrço.pols os trabalhadores por
tugueses,oper8rios,camponeses,pequenos lavradores,artesBòSj0 muitos dos tr»t>a
lh»dores intelectuais e outros das classes nédias,trabalham já exoesslvameníê.
Também segundo a nossa opiniBo.para produzirem mala,05 trebelhadores portugue
ses tB* de ter melhor nível económico,oultur»! e profissional.
Çuai pois a solue»o para 0 problema do aumento de produçBo? Essa soluçêore
slde no melhor aproveitamento das riquezas nacionais,no progresso da egrlcull
tura.da Indústria e dos transportes.ne UbertaçBo de economia nacional da c»n
gaudo corporativismo do punhado de monopolistas sem-pátrle,.
Usaiazar justificou 0 atraso e a miséria com a"reel ppbreSa do país“e 05 se ,
usúdiscípulos n*o têm deixado de insistir nesta frase feita que absolve tbdas )'
as incapacidades e todos.03 ferros.Aindê freofentemente.o nazi Bustorff silva,dis *
cursando na"Assembléla Naciohal",insistis,para justificar * Gérfencie dos pro
dutos e consequente lnflacçBo dos preços;
.vi."Somos um. país pobre de paupíi^r imo rendimento agrícola amarrado'a produ -i
•f- çfles deficitárias dos principais géneros de alimentação do povõ"i"
E,w ouvirem est» passagem.os sr-«deputados,que se mantinham há muito siítji
clôsos, irromperam em exclamações de aplauso, conforme regista o"Dlárlo das Seã ">
sOes".Muito beml. Muito beml -sublinham os srS.deputados fascistas.
Mas estes cânticos antl-nscionals,Bcêrca d8 pobresa do país,começam,encon
trando nas próprias hostes fascistas vozee dlseordantes.
Nèsse'sentido,o"parecer sôbre as Contas Gerais do Estado de 1945"dá um des
mentido a Salazar e seus fieis defensores.Depois de se referir ao atrazo dos
processos de exploraçBo agrícola e industrial,da educaçBo profissional.dos
transportes terrestres que"como é sabido se encontram em atrazo de muitos anos:
etc.,diz:
"E 0 que na verdade de rez em quando aparece a explicer êste baixo ni
• vcl de vida,aliás por todos reconhecido como consequente da fraca produçêq
é a pobreza do psís.A consequência lóglc» que derive deste terrível e dolo
rosa concepção da potencialidade económica latente do país pesa fortemente
no nível de vld" nacional.Impede em grande parte 0 delineamento de meios e
o estuco de medidas que tornem aparente e clara,b luz dos princípios moder
nos de desenvolvimento económico a existência das nossas possibilidades mã
terl"is,dos recursos potenciais que na verdade possam existir e se sebe e~
xistirem dentro do país.*
"Nf>o existe "lnde entre nós um« organização racional e coordenada do
aproveitamento dos recursos naturais.A fr*C" produçBo ó a sua mela palpável
e dolorosa consequência p»r» » naçBo.A*segunda significa que 0 pais nEp e
pobre,quando a esta frase se dá 0 sentido da existência de recursos notenú
cl°ls Internos.alguns multo Importantes mas qúé nêo’ têa sido aproveitados.~
embor° susceptivels de 0 serem em coridlçSês remuneradoras",
"A pobresa ou a riqueza donpaís dependerá meis da eficiência que cacterizar as su»a activld«des do que dos recursos asterleia que se sebe exis
tlrem.O problema d» pobresa e riquess é assim,hoje,cais que ontem,um pro blema de habilidade económica,de hebllidade em produzir em condições de rei
dimento económico".
*
"Com gente a crescer,na razBo de 700 ou 800 mil almas por décede, só
aparecem poro o futuro três dilemas;a emigraçBo em massa por falta de mei
os de trabalho adequados no interiorjmals baixo nível de vida internojou
flnalmente um esfOrço grande que leve ê exploreçBo mala intensiva doa re cursos conhecidos tanto no campo agrícola como industrial".
" ~ ~
É 0 salazarismo capaz de lev*r á pratica medidas para o aproveitamento dos
recursos nacionais? á o salazarismo capaz de operar uma renovaçBo na indústria
e na agricultura,irapulslonando-as decldidsmente para diante?
A estas preguntas podemos responder seguramente <jue nBo.Porquê?
Em primeiro lug"r.O salaz»rismo está instalado ha 20 anos no poder.Todo 0
b“lanço da su» política mostra que,em vez de progresso económico da naçBo.êle
tem condenado 0 pais ao maior atrazo e ruína.0 exame do passado autoriza-nos
a Julgpr do futuro.
Em segundo lugar.O s»l»zarlsmo é o regime Úos grandes monopolistas,é o re
gime dos grandes agrários,dos grandes industriais,dos grandes senhores da bp»
ca.aos grandes senhores e monopolista* nBo interessam 0 progresso do país ma
os seus lucros pessoais.Os lnterêsses da economia nacional sSo assim submeti
dos aos interBsses privados dum punhado de famílias.Na dlscussBo do problema
das IPs n«"Assembleia N»cional",os debates travados traduziram,nSo 0 desejo

defesa dos-interêsses nacionais,mas a degl'adiação de ipterêsses de grandes,in
éUttrlals e de grandes. lavradores.Os grandes latifundiários restringem »s arê
na cultiváveispera assegurar lucros e defender os preços.Os grandes cepit*lls
tas mantém o dinheiro amontoado nos depósitos e bancos.Os monopolistas dos
transportes,senhores do govêrno e sem concorrentes subordinam os serviços pú
blicos ao negócio.0 equippmento industrial e técnico do país n**o se verifica
segundo um pl"no,j<ie conjunto,mas ao capricho dos interêsses privados de que o
salazarismo é 'Míaynresentante.
0 exame daT^tureza de classe do salazarismo,de que os seus"planos de fomen
■ÇÇ"sao um gritante testemunho, autoriza-nos a julgar da sus incapacidade paraji
pfoveitar os recursos nacionais e aumentar a p.roduçío.
que está fazendo-o s-al»zarismo?Nenbunías medidas '.fundamentais estSo sondo
Jevadas a cabo,0 salazarismo continua a entregar aos monopólios as riquezas na
clonais.Monopólios na agricultura,nos transportes,na indústria.Monopólios nõ
cinema,monòpolios até nos 't«xls ce' Lisboa, a continuar a política salazarista
cada dia o economia q» nação será msis estrangulada centre os tentáculos mons
truosos dum punhado de monopólios fascistas. Á'cdntir.qàr^essa política,a econo
mia nacional tem diante de si perspectivas de 4ir:..\ grave crise e de uma inter
venção cada vez maior do capital estrangeirá ‘'seduzindo a uma imagem literária
a independência portuguesa, ' '-'W'
j
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Na agricultura nadã s'e fse para .'entregar aos camponeses o milhão de hecta
res lncultdb tófts cultiváveis', nêm'outras centenas de milhar de hectares,de im
possível avaliação, ê base das., èátfttístlcee oficiais,que os grandes lati fundi á
rios condenam í>-esteriíladadó. Aos'pequenos proprietários e rendeiros nSo sbo
dndas facilidades de crédito, r}éáJ'de-;Stíubos, nom de auxílio técnico e sêbre êles
çcontinuam pesando os sufocantes :ãi=»gos tributários.
; " Em compensação fortalecem-se os monopolfos na agricultura e um punhado de .
'^grahdÈs agrários f"scist“s coma,»-,da a agritíulturn nacional de harmonia com os
'seus' intehêss^s particulares.‘A- promessa feita pelo Ministro d» Economia em 1
de Mnrç/i . da . breve publicação do"Es.tstúto'das Federações Regionais dos Grémios
d» hovSuratí1,outra coisa «Só será ^ehão a. consagração de novos monopólios.
Decretos.publiordos e®‘>24 ..e 25-dêLNovecbrcr passado,criaram umTundo de Molho
ra-mentos Agri-cõlss^no. montante; 44l.200 mil cbntGS,Désge"Eundo"s.?o concedidas _ “
verbas 'aos grahçtes-- agrários nòs' termos da lei sabre'»-chamad8"Asslstêncie Teepiça ãos Agricultores"aprovad? na"Assembleia f,'acional"em Janeiro de 1946.Con
forme, 'prevenimos no íl Congresso Ilegal,dessa lei -de que foi relator o gran
de agrário e senhor da c£.das Lezírias,Conselheiro Pinto Veloso- estSo aprove^
tando os grandes agrários,em prejuízo dos pequenos proprietários e rendeiros,que têm de pagar os"melhoramentos fundário's"ou"um equitativo aumento de rendav
As preocupações fascistas quanto S agricultura residem na defèsa dos lucros
e dos bens dos grandes,agrários.Em virtude da miséria e do desemprego que im
perou nos campos,:8lentqjanos, êste inverno,como todos 06 invernos, as populações
famintas foram eos montados dos grandes senhores.0' govêrno nada faz par* resal
Ver a situação ,‘âp_s campfrneses. Ao contrário,r.a" Assembleia Naclonal"vemos os de
putados fascistas,eles próprios grandes agrários óu seus representantes,afir
marem que não chegam os guardas particulares, nem a GNR,e que se impõe a crieçSo duma Polícia Rural.a mesma reclamaçSo foi feita quando d’ visita do Minis
tro da Economia ='Évora em 30-4-47.0 fascismo decreta a fome para as massas
camponesas.Se protestam,é a repressão,Se procuram com que matar a fome é a repressaão também.
"
A política fascista condena a população laboriosa dos campos ê miséria è
fome e °o desemprêgo.e a agricultura nacional ao atrazo,ê ruma.Ss produções
deficitárias que c°da ano são justificadgg.com as tempestades.chuvas ou secas.
0 salazarismo prepara,porém,o anuncio éspec oculosas medidas demogóglcas.Es
sas medidasJinais dia menos cia, ap-rc^crSo côm estardalhaço sob a forme duma“Re
forma Agiria".para responder,por
■ ledo ao descontentamento das centenas
de milh°r cte UcJ^onsccs assai "riados,para criar por outro lado uma nova clas
se camponesa reãcciónária que sirva de tampão entre os grandes agrários e as
massas assalariadas,para responder finalmente aos clamores que condenam o sa
lazarismo de responsável ga incultura e dc atraso da agricultura nacional -o
govêrno prepara-se payo anunciar. uma!'refcrrme pgrárial1
já em Novembro de Í945, Salaz.ar, respondendo á pregunta de António perro"qual
o dia de êmanh*?"dizia ’jver juntar-se ao seu programa a preocupação de uma
profunda reforma agrária"("0 Século", 15-11-45).0 fascista Araújo Correia, no
"Farecer sòbre as Contas Gerais do Estado"de 19<15 põi como um dos grandes pro
blemas a atacar"uma reforma agrária nacional,justa,prática e recomendsdora".o
fascista Bustorff Silva diz em 24 de Março na"Assembleia Nacional"que"a aspira
çã.-.. duma Reforma Agrária em b®ses racionais está m=is que justificada".

Agora.SVtembémySecretário do Estado para a agricultura,na visita que fez
•m 16 de MBrçl) S” Herdade do pereiro,onde ura grande agrário estabeleceu um ple
no de colonização,que lhe—gerente gr°nde^lucxoÃ_£ulittft^tornou msis claros “
os projectos f=seist=s.
------- Interesse deter um pouco a atenção no qve se passa na Herdade"cT»—íitçeiro.
Trota-se da instalação,nas terras dum grande agrario.de 40 casais agrícól^,j,
cada casal é atribuída uma parcela,obrigando-se o colono ^'-'eolPborsçSo com
proprietário afira de obter maiores e melhores produções;residir no casaljguar
dar e conservar » propriedade;trabalhar e cultivar a sua parcela;fornecer tõ<da a mão de obra necessária a exploração",além de pagar metade das sementes,a
dubos,palhas,fenos,cot» anual de desvalorização do gado e alfaias e..."metade
das despesas inerentes ã elevação e distribuição das águas de rega".0 agrépio\
dá usufruição da propriedade,casa de hebitaçSo,estábulo e pocilga,paga contqi
buíções,impostos e seguros,fornece gados e alfaias,
É bem evidente que se n®o trata de mau negócio pprs, o grande agrário fas eista.As quarenta famílias camponesas irSo matar-se de súper-trabalho nas cou
relas que nSo são súns,Metade dos produtos caberá eo grande agrário além da \
cortiça que lhe caberá integralmente.E essas 40 famílias constituirão a base í
de uma nova classe, agarrad° ã terra pelas suas dificuldades e pelo sangue e peÇ
la vida queimada mo seu amanho,explorando o trabalho c-mponêsf"o colono obri-\í
ga-se a fornecer tõda p mão de obra necessária à exploração"),tornando-se uma V
classe tampão entre o grande agrário e a massa dos componeses assalariados.
'
Na sua visita a esta herdade,o Subsecretário afirmou:
"Os loutoures devem ser cantados bem alto para que todos ouçam e prolife rem as iniciativas desta índole que,multiplicadas,virão a constituir a'luz '
do interêsse nacional.verdadeira reforma agrária.reforma agrária que não
resulta da imposição legal,mas qué é consequência lógica da compreensão ,
da inteligência,do coração e,porque não dizè-lo,do próprio interêsse dos
grandes lavradores da grande planície alentejana".
Não é pois uraa reforma agrária o que o fascismo prepara mas uma medida demagógica"consequòncia d» compreensão,de inteligência.do coração e,porque não
dlzÊ-lo,do próprio interêsse dos lavradores
da grande planí
cie alentejana",desses grandes lavradores que slo ao mesmo -empo ministros.de
putados fascistas,pro-uredores ã Câmara Corporativa,embaixadores no estrangei
ro.Serão os grandes agrários fascistas que,a semelhança do dono da Herdace dõ
Pereiro,estabelecerão planos de colonização dos incultos:para que as terras
sejam desbravadas era seu benefício pessoal e dos seus ricos herdeiros,ê custa
do suor,da saúde e das privações de gerações de famílias camponesas.
Quem esqueceu já o exemplo d° Goucha.em que,depois de gerações terem enri
quecido a terra com o seu trabalho,os camponeses tiveram que resistir em mas
sa, defrontando metralha.para não serem expulsos das suas casas e das suas
fazendas? E não está bom presente o caso da Serra de ííértola em que e ditadu
ra fascista procura tirar as terras aos pequenos e pequeníssimos ceareiros que
no seu cultivo têra dado as suas vidas, a das suas mulheres. e dos seus filhos?.
0 salazor''=mo, ao anunciar uma:lreforms egrária 'não faz mais do que reeditar,
ainda que em no ver moldes,as tentativas feitas pela grande burguesia depois da
ls.Guerra Mundial em vários países,para impedir a união do campesinato com o
proletariado e a vaga crescente de rcvolt®.-poderemos vir a ver o anúncio, em
grandes letras,da distribuição de terras pelos camponeses;e a formação de Co
missões para levarem ã prática tal reforma;e a abertura de. inscrições para os
camponesesje o anúncio até de que os que desejam emigrar de Portugal ai têm
no próprio solo nacional um território a conquistar;e..,no fim de tudo,a cria
ção de uns tantos"CêSPis Agrícolss"de tipo semelhante so da Herdade do perei
ro,ou a distribuição demagógica de uns pedaços de terra pobre.
É necessário desmascarar perante o país êstes propósitos fascistas,alertsn
do as classes camponesas contra qua]quer"reforma agrária"que os grandes agrá
rios, de colaboração com o governo de Sal-azar,venham a fazer,para defesa dos
seus interesses e não para satisfazer “s reivindicações das massas camponesas
e para o desenvolvimento da agricultura nacional.
Que as muitas centenas de milhar de hectares de terra inculta e dos grandes
senhores 8bsentista,e os daqueles que enriqueceram cora o especulação ou negó
cios com o"Eixo",sej°m entre.Çues aos camponeses,que lhes seja dado crédito, e
adubos.e sementes,e auxílio técnico.Que aos foreíros e rendeiros dos grandes
latifundiários seja dada posse livro da terra.Que 'os pequenos proprietários
sejam auxiliados financeiramente « tfcanir-nente e aliviados de contribuições.
Esta é a reforma
que a população laboriosa dos campos neces
sita para se salvar da fome e da ruína e,que a agricultura nacional necessita
para o seu progresso

OS MOHOPÓLlOS COKTRA A NAÇBO
I - HOs tr~"gr>ojteg prossegue a renlisagao di política mosopollst» tW go vèrno. A Vriaç^o dó”g-'•>•£'> monopólio dos transportes ferroviários consumou-se
no dobrerde 1?<6 ;)'•:= i?4'r.
=-=vante, os transportes íarrev;ãrios,que até s
ou': craíiija períer.- - de meia dúzia de eõrâpanhtas e quem nada .interessavam os”
intsrt-sse- n^cion=is;passam a estar a mercÊ dos interesses dum ur.icc e gr=nde
mcnopolic fascista
Or.ovo director ge.r*\ da C.P.é o fascista Espergueira Mandes- qae.oomo fun
cicnario da C.P.foi chamado ao govbrnó cnde.de colaboração com o'director da
C9.do Estoril e grande «ccioniste da Beira Álte Cancela*de Abreujhoj.e Kiriiatrc
do interior e então Ministro das Obras públicas),forjou o grande monopólio. No
acto d= suo posoe em '*1-47,c p-?tr?o Fausto de Figueiredo sublinhou os grandes
melhoramentos já verificados,descie e criaçAo do monopólio,nes linhas de via ro
duiida e Beira-Bai:c«.S c novo director gemi falou na;'obar.,eliaz, já iniciada,'"
de grande rer:0v=ç=o e apetrechamento da nossa rede ferroviária".3 r.So se esque
ceu de dizer queanao é ; ideia do lucro que deve dominarl! (mas quem o ■ suporia, "
Sr.^monopolistas? Je que Êste aperfeiçoamento do sistema de Cúmunicsções ferro
vjáfifls"nSo poderá ser levado a efeito sem um largo auxílio financeiro da par
te do Estado",
‘ "
0 certo é que essa"grande renoveç?.o“esté. andando a passo de caracol e das
mar idas de melhoramento realizadas nas linhas de vis estreita c Beire Baixa ,
melhor poderá falar o descontentamento das populações interessados e dos tra
balhadores ferroviários das antigas companhias.
Compare-se ests"grand= renovfiçeo,:com os passos gigantescos dados nas jovens
democracias tí= Europa,que o? Salazaristas dizem mergulhados na desordem e no
cos Com •? abortur» d= ncvs"linhr- de juver.tude-;na Jugoslávia,levede e cabo por
brigadas de voluntários e em que participaram fraternalmente brigadas de jó vens democratas gregos,alb=neses,búlgaros,polacos,e húngaros.Compare-se com a
'onstruoío do Canal Posavir.a,na Servia,que enriquece a uma regi «o de 25.000
' **.-;.!• s .era que 2 COO ióvens voluntários removeram,de 15 de Julho a 25 de A
est-.o de 194 5. O.COO metros cúbicos de terra.Compare-se com a Bulgária.que os
eruv^o.-ji ou:i:

os

iuu.-coe vonr.Lwrms r.a vçmenis.js ocm a Cons

tr.u;»o áP5Bsti-Pda q Juventude‘'na Altsnia em que participon 4000 voluntários.”
X hora certo qúé os grandes progressoc do' país oó com o epoiu do povo se po
dam reaiirar e esse apoio só pode existir quando os irmerêsses populares ene
cionaiõ £hn defendidos contra os iute.vh.cses dum? insignificante minoria de mõ
noboliotas -rm- ' tri' pxia gòvèrn: dos grandes monopolistas,inimigos do povo o
d" rrjío só há • esper-.r "trazo miséria e ruí.;?.
E;iqu=r.:...i na Imopa democrática vai urna grande febre do entusiasmo de desen
vclvimeat• tn , ictagaj - os a no a .continuam a passar sem que nade seja feito paro o prc?r ofvo is uraiifo.-rtcs 1 orroviai-os.Se tomarmos a ctv.u?•,•?? existente
cm 1934 .
com )ararmos cea s de .1945. vemos que durante ftsrss 11 anos o salazarismo Jiàda f- : ,)'r" o desenvolvimento dos .r-nsport.és íerrovi arios. Assim:
Em 31 de Ber moro de ivóv.o comprimento ô»s vias ferroviárias{via larga)ero de 2. 75<: pui !ÓKutros et) 31 de pêzembro de 1545.era :1o 2 G22 o'çuo rspresen
ta um aumento r í ’0 ouilóastros.C ooapríisento c- via estreita era rcspectivemente de "22 e i.í.. quilómetros, o que representa um aumento de 39 quilómetros,
quere di xer: sia 11 anos,sob s administração de ssíaosr as linhas dos c«eínhes de ferro ~
faseie
inimigos do tjcvo . fizeram ea 11 anos o oue à juventiudç entusiás'.ica
dum pa
■ moeratic o Soído da guerra,íos em mono:: cu li. me s»:!Si
. wi^nçPo do material ci rcu.1 )‘ce
3.934
1945
I.oeomoti v r 3:
B" fe.i\-.noa:
Tot*l
:0
527
5u?
426
Vi? ler ga
430
- 4
.6
97
RI
Via est.r-sita
Mitc to'.>to ,*r*3
24
!).-•• de pa ss°gcirosl.’04
1339
-.1..i.5
vagões d
o rias
3398
10323
p-uvgâes
^' i
!J
34S
jrl anr.o. y.m r6troo esso gorai,cuitf.it.. <j.: ies .1 •.
EH reltfçf-c í? todos
1? Europa ..no urincípii da guerra.só d Grécia tinh; caminhos de
r, qu*i 0 3 portugueses*
Sntregue:: « g»nancia do grande monopólio, os transportes ferrovier los, ainda
que possam
ligeí rMn,.nte melhorados est^o condenados ao ít.-azo e nAo sofre
r-c açude impulso çue sónuma ordem democrática pode ser-.ihes dado.Como esque
cc-r que o filho do Ministro dos Negócios Estr ligeiros,Caelro da Kat»,é aembrõ
do Conselho de Adminidtra?.*c da C.P.? B que outro tanto sucede com o prof.Fe
zes Vital, pté há pouco Presidente da cílmava Corporativa e dirigente dos mono-

pólios fascistas que apoiam Salazar? E que o presidente sa .Assembleia Geral
da C.P.é o conhecido fascista Bustorff Silv»,deputado ã«Assembleia Nacional"e
defensor fanático e interessado na política económica do governo? Come podem
os governantes fascistas,directamente interessados nos lucros do monopólic re
solver os problemas dos transportes segundo os lnterêsses nacionais?."
2 - No que respeita a ijarl ha Mercante, a tonelagem de arqueação era de 363.
•.'.TO toneladas em 1934 e de 419.8Ó0 em 1945,o que indica um aumento de 56,050
em 10 anos)
Antes da guerra o govêrno impediu a criação duma frota,negando autorização
p armadores par* comprarem barcos. (Portugal pagou bem caro este política durar,
te e guerra)Agora constroem-se bproos de passageirosfquc garantem maiores lu-"
crosje lança-se p=r« plano secundário a construção de cargueiros,por outro 1?
do,o"Fundo Nacional d» Marinha Mercante11,que é de 1 milhão de contos, é admi
«listrado com favoritismo a que não são estranhos os interêsses dc fausílldos
homens do governo salazarista nas companhias dc navegação.Pois não são os Ulrlch ca CNN? E não é Fernando Ulnch Ministro n 3 Obras públicas?
A situação m»ls se agravará se os fascistas conseguirem levar por diante um
projectado gigantesco monopólio da todos 00 transportes,abrangendo os ferrovi
ários,a camionagem,os fluviais,marítimos e aéreos.Cs interesses cie algumas tíoii
grandes famílias em várias companhias dos vários meios de transporte está a
brindo caminho para tal monopólio.
3 - No aproveitamento da energia_eléctrica,prossegue-se igualmente r.ma po
lítica monopolista.M=is um tfúsTYèT criado com • fusão(?)d»s companhias expl®
radoras do zézere,Cávado e Rabagão.
Por outro lado,insiste-se em velhos ferros contra as indicações do natureza,
com projectos de novas centrais térmlcPS.Na Assembleia Geral das CRGZ,Teófilo
Leal de F°rip e John de Stoop defendem a construção de uma nova central térmi
ca, acentuando èste último que"com a sua construção a indústria poderá cesen▼olver-se e não faltará treb“lho aos operários1 e"e não-construçã" da nova cen
trai pode ser catastrófica''. Quere dizer: num país de fr aquíssimos recursos mi
neiros ,dependente do carvão inglês,mas com possibilidade de aproveitamento do
energia hidro-eléctrica,continu=m as obras de electrificação dependentes dos
interesses particulares e progredindo lentaraente,e continu» projecter.do-se a
construção de centrais térmicas.Serão os lnterêsses nacionais que inspiram ta
is projectos? E n*o impõoa os lnterêsses nacionais que o aproveitamento efec'"
tivo d® energia hidro-eléctrica ponha da voz fe margem tais projectos c-ontrári
os
direcção que deve tomar a economia nacional?
4 - Da indústria,continua a falar-se mui to,.Em Novembro de 1946 um decreto
criou uma junta de Fomento industriai de que :e dizia esperar-se'venha e per
mitir a realização tíum progresso imediato de fox»nto industrial'' projectam-se
novas concentrações e r.cvcs monopólios,continua’ 0 condenar se
pequena indús
tri® ãs dificuldades e ft ruína,continue » permitir-so que a grande indústria
mantenh= os lucros amontoados e distribua fabulosos dividendos,mas & indústria
continua r.o atrazo.com processos centenários,como na têxtil,c equipamento mo
derno n*o se adquire e 0 oiro. que entrou durante a guerra torna 0 sair sem pro
veito para 0 povo e par® a nação.
Durante a sua visít® a Évor=,em 30-4-4?,o Ministro de Economia declarou que
"brevemente o país ficará a conhecer os planos de reorganização industrial e
de electrificação".Esses planos são e continuação do que já foi determinado
por leis anteriores:® criação de novos monopólios e campo aberto pera c capi
tel estrangeiro vir a explorar as riquezas nacionais.
10
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A incapacidade do salazarismo para fomentar e indústria,a agricultura c os
transportes e par® aproveitar convenientemente os possibilidades nacionais é
o causa dominante das dificuldades de abastecimentos que portu.gal atravessou
durante a guerra e continua atravessando.
0 salazarismo justifica repetidnmente essas dificuldades com os maus anos
agrícolas,as restrições no mercado internacional provocadas pela guerra,as i
regularidades cometidas pelos pequenos funcionários corporativos,a grnSncia
pequeno produtor.As razões são outr=s.São aquelas que vimos de analizar ao v
mos a política económica fascista;incapacidade do salazarismo par® impulslo nar a vida económlc® nacional,m°rasmo da agricultura,indústria,marinhe merca1
te,transportes ferroviários.G*o ainda aquelas razões que explicam multes ou
tras coisas:a natureza anti-n®cional e de clpsse do governo,a protecção que
d" aos grandes exploradores do nosso povo,e sua organização corporativa.
Se e produção agrícola estaciona ou retrocede,não é pelos"maua anos egríco
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les",mas porque os gr»ndes senhores de terre não estão interessados ne cultu
ra de todos os seus vastos domínios,porque os edubos faltara,e s irrigação não
se fez,e e assistência técnica dirige-se só aos grandes exploradores fascista^
• os pequenos agricultores sufoc°m sob impostos e s usura e saqueados pele or
Renização corporativa.
Se não se importou o necessário, não foi pelas dificuldades de compra noner
• edo externo,mas porque a marinha mercante não foi renovada e as disoonibilidsdes portuguesas de tonelagem foram aplicadas a abastecer mercados estranhos.
Numa nlturs em que no país se dizia não haver milho,40.000 toneladas de milho
angolano eram transportadas para ífnce do sul em barcos mercantes portugue ses.Talvez p"r° conpensar.o govêrno autorizou o recebinento de géneros das co
lónles por encomendas postais.
Se os preços dos géneros se elevam 4 e 5 vezes meis que antes d» guerre.não
t apenps pela raridade dos produtos(agravadas pelas exportações per? Hitler e
Franco),mas pela inflação monetário,pela ganância c'os grandes lavradores,pelos
preços fabulosos d»s companhi=s transportatíoras.íia"Assembleia Nacional",o fss
clsta Henrique Galvão poude dizer:
"Os produtos coloniais são pagos no origem o preços irrisórios e chegam ao
consumidor,qupndo chegam,a preços intoleráveis.0 milho de Angola é pago ■
ao produtor indígena,teóricamente,entre $40 e $50,mas reaimente entre $30
e $40.É pago na metrópole pelos classes produtoras que o consomem a 1$80.
Sofre entre o produtor e o consumidor uma elevação de quase 600$.0 café,
que se vende em Lisboa, ao balcão,a 25$00 cada quilo,ssi de Angolo,dos mãos
do produtor,a pouco mois de 2$00.0 mesmo acontece com o feijõc, a carne, o
arroz,etc.".(20-3-47).
Se os produtos nacionais não chegam para o consumo r.ão é apenas pela bsixa
produção nacional,mas porque dessa baixa produção se enviou a Hitler,durante a
guerr»,o que fazia falta ao estômago do povo,e,derrotada a Alemanha,se presta
« mesma ajuda nos novos tutores anglo-amerlcenos do fascismo salazarista, er.vl
ando-se 25.OCO contos de mercadorias para"auxílio a0s povos famintos de outros
países".Além disso,os granaes negociantes fascistas não olham ao bem estar da
população.A junta Nacional d«s Frutas,por exemplo,experta anualmente 1 milhão
• meio de quilos de azeitona e qu=se um milhão de quilos de azeite.
Se o mercado negro domina c mercado legal não é oorque o consumidor o pre
mir” e lhe dê alento,mas porque os Grémios,Juntas,Federações e organismos de
•coordenação','roubam ao merc=do legal para alcançarem maiores lucros no meren4o negro.
Finalmente se há irregularidades na distribuição dos géneros racionados,se
•# reduzidas capitações rião são distribuídas, se, ao mesmo tempo que falta o pão
h» um"excessivo número"de pastelarias,como o Subsecretário do Comércio é obri
4»dos reconhecer (12-3-47)jso não é da responsabilidade dèste ou daquele fun
glonário e muito menos do consumidor.mas da responsabilidade do ,,ov8rno.
~
Estn é a realiaade sõbre as causas das dificuldades dos abastecimentos. A
Responsabilidade por essas dificuldades cabe ao govêrno e só so govêrno.
Que solução pretende o govêrno dar Aquilo que cheae o,:complexo'problems dos
#bastecimentos? Smpregar os fundos acumulados durante s guerra na compra de
géneros de primeira necessidade.E deixar que o país volte lentamente 9 regula
ridade da sua pooresa crónica.
quando,em Fevereiro do ano corrente,os operários das emprèsas de constru fCes navais de Lisboa reclamaram,além do aumento de salários,"aumento e reguÍ*rid ade das capitações de géneros;,e"proíbiçSo imediata do aumento dos preços1,'
9 govêrno n*o quiz ouvir a voz dos trabalhadores,não lhes deu qualquer satis
fação e forçou-os a recorre:- so fraco rendimento, ãs suspensões de trabalho e
finalmente ã greve(6-7-de Abril).
Mas,logo que desencadeado o movimento,o govêrno apressou-se e fazer proaes
R»s e a tomar algumas medidas,Em 22 de Abril,o Ministro da sconomia anunciou'• suspensão do racionamento da energia eléctrica.Em 23 de Abril,o Ministro
*eio declarar "indeferir todos or, peaidos para uma alta dos prê;os''.£m 24, s In
fendência dos ..òastecimentos anunciou o aumento dos dotações mensais de coqui?
• briquetes.Os industriais de calçado viram negada autorização pera aumentarem
9S preços.Alguns produtos entraram em regime de venda livre.No dia. 27,anunci#u-se que os prêços da fruta em Lisboa baixavam 15$,que o pr'>;o do petróleo
^eixa par° i$70 e da gazolina para 3flO.Em 15 de Maio é anunciada a venda li
vro de pneus.A 16 a batata vaipara 2$00 em Lisboa.No mesmo dia é anunciada a
Venda livre ds massa nacional.-As entrevistes e notas nos jornais multiplicam• se.As promessas sucedem-se ãs promessas.0 Ministro anuncia que"quando se diz
que vamos fazer é porque fazemos mesmo,e quando dizemos que damos e porque po
demos dar".
Estas concessões e promessas mostram quo a luta dos operários de Lisboa itSb
foi vã,Mostram também que só a luta do povo obrigará o fascismo a tomar medi-
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para c abastecimento e contrs a alta dos preços.Há que agarrar nas pala fnscj.jt ’s e ■cressíoríà.-tcs par? qu-. as ovjapraa.Õ sus dizem que v?o fe
-;I
J, se.’ obrigados a í>ev. ic inÔ-ncc-;-" ■ tUí d. ze<a que dío dnnoir. ser obri“
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o problema. dos a.bosteciatôntos
• r iscivessíe coe; soluçf*s jrsisoj"3g jc*&,á’»o >. .• i'to que iimca teriea ítOtr-o
-;!u-ro8 ao aer«»ao-.e u:aa trV-pri cotia'*f\..-.C8j>fcívei do cner psaieo o da
sor.e.itajr-v; 0 qno i s;• ;o3o Oen°,,ogia . èst^rilíõ.boçc i‘eito ac-trca ua períaissSo
C-: cei-s pari os boóo.ios o d»a boixs» Uos pròjoc das ssnduicha:;,dss torradas c
d. p-steis &i
^sta ost»rdaiiip;o ir.cíicf oêx - asgroaa das a-ôides o.o go
vbino.Só peX° lut»,o povo portu^uiis pooerá esperar ver usiHorar o aoestecimen
to
b=ixare.T. os prados.
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t, SÍI,iJ3iAfiieaO ''jríT.rfTATSJS JX «:-HSAl!0 iM';íV:
.cúos o - géneros jaaodual dos aatresse!» ro mercado leg'1 ufc hp.-?erie tants:, i- dificuldades.M?S t vi idod- é ’
too dêsses fsi-ercs sSo distra
lo J.ea.Ml s sso venr;
■ /V
*<;•> vieGi".:
\ 4 í ; ÔG ‘ Lr*, sr * »j de :JotlcS.çs«pe .‘.o
;,:s entrevistos •..ar.ceèidn:* *ir
ent"".i :finit/v t'« ScoSo-aii» .Jupic . \ ' \.rit.o 5 ^o?íi :; . . D*ir ii. .•.V=»n <■as seguintes esusos
poltig :U«* ‘t.èm :-e'.resBidadas ■nferiod •••«:rendo negro: o, :iegoeio;;ao .1?
;*, • olt^V
. . ir*'. ísé vv‘iv iki do que lhes é
ò-eo paro- e ãur sliJi'erÁfio6p,::c;' •' £ ? ?• ** c - iC*rd^
pf ; r ;ií?r!a;o da íi1(v-;:j produto
(• -ÚOo p-"
que f-b ■ itõrld5<!'±õs e orgsnisisos
sás lasaiíastoe p que são cori.;;'odutos
a1 atitude dos que a
cis'r? oui. ••;
•iorhsçan o rear.tp.ite global dos proú>
o que francuientaBiente é úesvl
liiuentam o '.rareado negro.coacr°r.iio nlegalaer:
eco dc oercado lsgal!l (:'Diár.o de Motícias* .13-10-45).
Quere dizer:N»s palavras do govferno.o nerr.aúo negro existe porque ss clas
ses pobres -os que^têm necessidades inferiores á sus capitaçãoiJje os que sa
privam do que lhes é dado”- nogocelam as senhas do racionamento,.Existe porque
o consumidor faminto,em vez de estoirar de fome com o insuficiente rscionamen
to,vai comprar no merc«=do negro.ao pr&ço de sacrifícios, o que msis lhe faz fál
ta. Existe fia»!mento porque alguns produtores nSo fasom manifestos exactos.
y,ue resulto desta expiíc*ç?ov 0,u. o‘ ir.-, cismo ci.;.p? as roso-"-.snbiiiaades para
cimo cias clrsses laboriosas a esconde cie i : bersc.oir.enta sa vr rdoceirí-s ceurias do
mercado negro, os seus verdadeiros foinoní acioros qu-; s3o os gr«i:des agrários, ar
mazenistas .comerciantes o industriais fpsciat.es, instalados nas áirecçOes dos
organismos c or per ativo a, grémios. Jnrit»s,fsderaç nóe . ate. e dispondo cls agentes
seu:.: do: serviços de distribiiíçsc; e do X.'.acol-Sanas inimigos do povo
çw rt"ir'-in do merendo leg»*l.-;oub»s; aos co!:ti.n§er.tes destinados eo mercpdo le
gr 1 -u. aosvlani onr" c. sireplsemente ci-. distrú-uiçf-y do i-*í.5o:!3»:ato as mercado
r
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g •• lo a visnooi "0 grémios ,s p preços ua-.. eoapansíidores r seu:: produtos par.
ou:, '.‘o gróm-ot. tirem sílbre Moa or-i seip.res lucros e os dotviem para o aercedo
n.firo^ “Ubntes vozes o pequeno protiut: , que pt-gou e peso dc oiro as sementes c
acubos. é obrigado ? vender aos grémio.- os seus proiiutoe " boixos pr&ços pera
õi,;-;:. os comprar s preços de cerdong"? Corer estrsnhnr qu-»,neste situaçSc, os
p,(. .u-, nos produtores resistam aos manifeste:; u requ: neções'1

as explicsçfies que o 8sl*a«rismo fiá d«s causas do merendo ne.íçro a»o tôm spenos ii® signifícsfic vclíiico.
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se ia acabar com c mere,-r'ò negro.
qr.eJ. o significado denso campanha íeaci-sU'.' Em primeiro lugar. c*v.h t;is o go
vtimo prociu ou desviei ' »teíjg«c «-o y,v»c fiou ’ . .• cr : vo - responsáveis d» escaa
ser., doe «Itos prov '- o d-:- iisrc=d-: negro 14a .-uiguíido S«g«r, a govtcno procurou
lançar > oescont*.utaraei; to o o óci. popuiaror coatr." os pequenos produtoras. pe
quenos ooaerci autos e pequenos caadunjuiiiroo. /.Mitos, .las qysii- encontram no mor
CPdo negro u;«m penos° solução purc 5. raia vivendo. jjm terosivo 3ugnr,o govferr.e
procurou forçar o por.u. r:o produtor b entregar roo grémios o n baixos* pr&ços 05
seus proautos p*rr os grémios especul er.ai livrotionte coa bl.ee, 3stc foi o sígni
ficado <ie»grpnde compunha"centre o merendo negro i.ançaúe em Agosto do 194-6..
quais foram os seus resultac.os? ?ris5e« fia pequenos candongueiros.spreensffe
fie pequenas quantici-jãos de produtos,c processamento fio alguns comerciantes e
até o julgamento de donas fie cas? ou pais de íV.mílio que transportavam,para su
prir es faltas fios seus 1 ares, algumas pequenas Quantidades da géneros ce.mura
do s com grandes sacrifícios ou cec-ídos pôr familiares c amigos,
Entretanto.tudo continuou como fiantes.Cs grandes candongueiros fascistasre
úniani com 0 lárectcr de Intendência 0 f.a Repressão.0 famigerado Capitão silve
Feis.pers acordarem os plenos de^reprossSo",e a orgeni seção corporativa do mer
enfio negro continuou s funcionar reguiarmente com a protecçso do Estado,
0 descontentamento tornou-se porem tão intenso,tornou-se tão ciar; a parti
cipnç»o fios grandes senhores fascistas nc mercado negro,que ' govbrno foi o -brigado a vir d-r una satisfação pública., A ue:;::; saS.o fio Ministro fie Economia
Suçico foi um aspecto dessa satisfação. í{ o nove ministre declarou: c-ias semanas
opos p posse.
■>A fiscc.liaeçSo vai ser mofilflcBdo no sevit1 do do se dirigir coai extrema 00
veridede aos altc-s j.egocivntes fio jaereafio ''bgr.),punindo-o; exemplamonte o fe
chando os olhos,voluntáriamente, fio.-. . .js - sem •.aport.íjnci*'-' (26-1-''-?).
S.no 2fi fie Maio.v.t-irstn que .n.-t.:-’ tt-òvrd':
..ateãgca contemplaçõei por pes»
soas, lotojívu do a,p'uo ouf, «stiVe-vea, s*j.« qual
cu: ffif e situcçíki social ..-'.e disfru
ts».1-■,'<?>». nnntsíra gerr .fochou-i-e de foi.to
to
lhos '.j3!'cbso;; sem importância:
X-.ur ■-•• ; Jitos regoclante-Ê ;:-j marcado
;.i cu ospocu.-adcroc ■ntC.tfv■teia1’, nsalteffiov'. áe eatrofi*”
- ror ais In;. ... 3 podo. proteger, ;iue.-. ouvo c gr.Jilnis
onti a
í.-il-.ac-dores fie eetrotíc fcscís
tas ■!/. :3 o;ids - e ~tu serem processados -o ;.;:efio;. o cor.d.;nadco.os gronúca scuho-.
rst f’uc?3.st-;s.c.- dirigen-tas da orgeni • -r.- 5o cõrpòrátí va. fcaentofiores do siero.sdo negro?
Isso não podemos ver parque c govè:-nc tíe -loleza:-.- e precisamente o represen
tante dos 5nt.erfe88«3 dôases explerodorer das riquezas cl- NaçSo s fomentadores
da fome. 2
organização corporativr,que ocobert.é os grandes esdonguei ros, que
ó a organização dt- esce- -.v. e da carestia..eas/* r.So está om causa .segundo os gq
vev.iõ.jtes fascistas, a or;v'r;i;:.rç'c corporctlvc ovganf.a;sç?)o do oscassea e de r.«
restía.p.' estou.segundo 0= gnv-irncvfi-cs relevor.tee serviços a eco-wtic de noção

As respo«8."bi.'. fiçfies dnão escapem a ninguéuivOs p

0 cr,..

n-V -4'. fórum fêii.c.
ier'-Pdo negro do li-

sec a p 1 mprufiènci» dos fi-i ;gentes oorporsti vos que :s ev; = re
OuLras
velar e sua acçiio Assim.por exopi.çlo, n\i.T.
uutliccfiu r.o-Tilfitiin de Junta
dsclonsl fio Azeite1',o sou presifiohte
cue Coram consumidos eai 194'í,60j115»

_o3 litros de azeite,em 1944,61.552.211 litros e em 1945,62.988.734.Afirme -se.tambó» que,em relação a 1934,consumiraa-se em 1945 mais 15=821.749 litros
de azeite! Como note o articulista cr 1
-.:ts de Coimbra”; 18-1-47) “em 1934, o
consumo de azeite ero livre e rr.ngué-. .;e governara com os 3 decilitros porpes
so? embora houvesse c recurso de outras gorduras'1,0 azeite quo o"Boletim da
junta ilsr.ior.al do Azeita''aponta esmo consumido era 1945 daria para s população
po-t.-gues’ em capitação de 3 decilitros ?r,;gunía-se. portanto:psra cnde foi o
resto do azeite,ou ssj «, cferc® de metade do existente? Por a onde o encaminhou a
Junta Nacional?
0 que se passa com e Junta Nacional co Àzeite e o azeite passe-se com os ou
troa organismos corporativos.,Com a Junta Nacional dos produtos Pecuários que7
dirigida pslo fascista-'Isidoro dos presuntos-; desvia para a indústria dos en
chidos , salsicharia e fumados (para gosto das classes ricas),o toucir.ho e carnes
que fazem falta,ao consumo público.passa- se com a Junta Nacional das Frutas(?)
que protege negócios fabulosos com a brtat.i americana,?assa-se cora a Juntados
produto.: pecuários desviando s so'e part
:r,ercsóo negro onde ale hè pouco se
podia comprar às cemior.etss íiapaonto faltam :io mercado legal ..Passa--st; nos Gré
mios que requisitam cereais s«s pequenos produtoras para cs lançarem no merca
do negro,Pãgaa-sè cm tida s orgatisoçSc corporativa.'
”
0 papal dc organização corporativa como fom-.rt adora da escassez e de cares
ti-- é reconhecido por todo o nosso povo, do norte n sul do país. A própria im “
prensa fascista..de quando em quando deixe transparecer esta realidade.É assim
que"0 sécuio'(de' 13-4’-4 7.publica uma eovte de ura leitor cm qus refere que compi
30 quilos do arre».'no mercado negro qinvfrzia parte do saco de ?5 quilos
que lhe tinha chegado directsmcnte,„,do Grémio".
Os clamores contra a organização corporativa tomaram maior corpo naquelas
semanas do Outubro-Novembro dc 1945 em que os demoerar.as portugueses, aprovei
tando as magras liberdades que o salazarismo fo.rs forçado a dar,fiseram ouvir
uma grande parte do descontentamento da n.ç9o.Obrigado a dar uma satisfação s
bsses clamores ..o govêrne constituiu, em 22 de Fevereiro de 1946,uma"Comissão de
Inquérito".Não foi a primeira vez quo o govSrno foi obrigado s vir a público
defender a organização corporativa,jé 10 ;:nos antes.em 20 de Setembro de 1935,
Sal azar teve que fazer publicar una nota oficiosa nós jornais.Dizia ela;
"Continue muito insistente em certos meios s campanha contra os grémios e
federeçSes.Nfto pretendo nbsclvê-ioa dc faltas nue hajam cometido, por que o
pior ma? que podem fazer-nos é desacreditar.por falta de espírito corpore
tivo a p‘.-la deturpação dos princípios quo 3ovaram a nrlá-los.um dos rnais
fortes pilares da erganiaeção no Estado Nove",
Dez 05ws decorridos, apesar dos ensinamentos da vida e da experiènciç dolo
rosa para ■ país,a mesma ideie permanecia nos governantes fascistas ao consti
tuiro.m s‘ ConissSo de Inquérito‘ .-2 porquir? porque n organização corporativa e
a melhor defensora dos inta.résses do punhado de fomílias cuc extern as rique2ss
nacionais.
Desmascarando essa notí.ida fascista,o"Avante* ::de Junho de lÇ36;n->..89),?firma
va que o objectivo da"i;cmi3s3o de inquérito*
-é defender «"honra da organização corporativa e mostrar,atravez dum falso
inquérito,que afinal há casos isolados tis feita de seriedacie,mas que a or
ganização corporativa é boa em geral,cumpre honradamente a sua missão,Não
devemos mesmo estríiihar que •: 'OomissSo de inquérito "venha e atribuir è o
pesição democrática as"irregu!cridedes^do corporativismo. Ssta pseudo“Co
missão do inquéritcí uma comissão representativa dos próprios autores
das irregulvriâedeu,dos roubos,dos crimes contra a economia e contra as
liberdades populares,0 seu fim á justificar a organização corporativa, e
não fazer um inquérito sério",.
0 nosso partido tinh = razão,Ura ano depois da sua constituição, «"Comissão de
Inquérito"veio apresentar c seu relato'•iefpuMIçado em 11-3-4?).Quais as conclusOes fundamentais do seu relatório , aplaudidas e fortalecidas rio debate dos
fascistas da"Assembleia Nacional"?
Primeira. j®d«des s ladroeiras fascistas da organização corporati
va tinham coiocaao era checue tôda a organi zação corporativa A preocupação dã
"Comissão de Inquérito",; dos deputados fascistas foi mostrar que o sistema é
bom. que o:-* princípios c o bons,
"0 princípio da organização corporativa -diz o Inquérito- não esteva em cau
sa.nera podia estpr desde que é*um princípio constitucional".
0 fascista, nazi Luiz Teotóneo Pereira,proclamou em 19-3: "0 corporativismo
não esta em causa".o nazi Bustorff Silva:“0 sistema ssiu desta devassa,levada
8té és últimas e m»is violentas extremidades,inteiramante salvo,inteireme„te
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cslontos'“.B s moç8o aprovada nn*Assembleia ascion»l“-em 23-?"47,no fecho do de
ozte,diz.
'Assembleia nacional considere qus os principies informadores de or
gsnxtssçho corporativo não s=lr!ir:. diminuídos d&ese inquérito",
agguiHlft.jme vez que ore impossível ocultar irregL'?.arií»des e roubalheiras
e preocupação da"Comisrão de inquérito‘•foi otr,buí-los,n3o sos dirigentes res
•ocr.o ;vei s isto ó,ao próprio govêrno e políticos f aôcistar-r ;aos
empregados o~
até a sgentes d« oposição,
“Nade se apurou -dis o inquérito-- quanto aos dirigentes e dei egados do govèrno.DO pessoal r.ãc dirigente já se r.Sa pocie dizer que naãs de greve se
tenha averiguado capaz de atingir o sua honestidade. Mas acontece em tbda
a parte,no Estado e fora do Bst»do,haver gente deshonests.de modo que se
>i»c vê motivo para os elementos do organização corporativa fazerem excepÇ8o.Alguns já tinham cadastro quando entraram para*a organizaçao*.
2 um deputado fascista insinua;
•—

■'0 pesso»! não esteve 3 »ltur:i do u fazer (de cumprir), .-.ou porque o seu pro
posito era desacreditar o sisteca*

O'1 inquérito “to vo que responsabi.il sor pessoas. Mas .passado c efeito demagógl
CO. a R pessoa;; s»y agora absolvid=s,
! Será legítimo culpar sempre o que nela trabalhou ou trabalha .5 dá-lo,sem
pre também,como inteiro responsável de alguns maus-estares que tivemos?"-pregunts o Ministro d= Economia em 28 de Maio,ao mesmo temeo que dirige
o seu
■'agradecimento a todos os que na organização corporativa..durante período
tão difícil deram o melhor do sea saber e vontade para servir o_país;repú
gsiR-me ver dor ~ir recompensa n Ssses homens.numa atitude demagógica infê
lis,© misturá-los raixft crítica geral , feita quantas vezes sem isenção nem
critério.,;i
?! Marcelo Caetano sublinha a necessidade dCrepelir coa i.nfiigneçSc .imedia
ta as muitas infâmi as evidentes com que se maculo sem perigo a honra de tsntos homens de bera",-..E que afinal não háBS2 tuaçOes teóricas‘,,neral,pourid3es in
sanáveis". ,K que fazer jsutiça'? dsfender os inocentes, louvar os que bem ser
viram e justificar :-quêles que estejam atingidos por imerecida suspeita de ma
conduta ou procedimento
deshoaesto*.
Terceira As imgularidades e ladroeiras tinham pòsto s nú que a organiza
ção corporativa é prejudicial aos íntcrtsoss nac.j oncis, é um instrumento de ex
picr.açãOyde arbitrariedades e de ruína A preocupação dÉ“Comissão de inquérito"
foi salientar que s- organização corporativa tem prestado altos serviços ao pa
~ls.2 dáia sua esper’da conclusão de que,além da obra social notá.vel que a“Coi.:is3ão"c0nsit'.erou con"forte Impressão dé assombro",a organização corporativa
produziu"efeitos tenéficos na vida económica nacional".
Daqui concluem os fascistas que longe de acabar com a orgenizaçbo corpora
tiva,há que forta.t ;ch-la e completá-la. 0 mal foi 3 organização ter tido"um des
vio de furen-amerr.o'': "uma perversão da ideia"(L.Teotoneo pereira) . foi o ter-“
-se afastado da“funçfic específica de orientar 0 economia"(Helatório da Comisc-o' 0 que há é q;t reconduzir a crgnniznç8o á suCpureza inicial';e''extínguir
e substituir progrjssiva e paralelamonte os organismos de coordenação cconómi
ca pelas «jorporaçO,'s" (Reiatorio),
k este c culpa que falta constituir na organização corporativa portuguesa
para que se .identifique com a fascista italiano. .VOarta dei Lavcro^italisna
dizia que as corpo:■pç8es"consttiuem 0 organização unitária das fftrças de pro
dução cia qual representa integrai mente os interftssçsi (VBstntutc do ?rebelho
Nacional “no iHtiaj parágrafo do -rt.41 diz
'■As corporaçOf.v cor-3 tatuem e organização nil.-ria das fftrças or produção e
repre. ci-.tam i ntngralmente os seus i-iterííss* s“.
;! úsfe o oi.’gafi Lsmo definido em tfsrmoa copiados da legislação fl» Mussol.ini
que os saiazpiislas onerem fin-almente levar a w'•lic -'
a completar a organl
zoção.Efectiv m-. ,u. é c que falta para identificar o corpor“tivisma de Selazãr
com o de Mussolinl.
Isto não impede que o Subsecretário <?®s Cot roroçães. r.o ; 3U folheto Temas
Corporativos" (ã?ri,1944 . afirme:

i'\As soluçdes corporativas sSo.era cada país,uma criaçgo independente e autó
noma, exigindo uma rnalizaçPo doutrinária e prãtic». ceTãcEêrisfica,própria,
íeELá?o t6da e euajouer imí tapSo servil'-.
Oamaradas:-A organização ccrpcrativp contínua estrangulando a economia de_
-------------- naç8c e servindo para dofe.-.uer os intertsses fios grandes monopo
lies fascistas contra as nassas trabalhadoras ? as classes laboriosas./: libor
tacso de Portugal do jugo fascista,o desenvolvimento das riquezas nacionais,a
defesa dos interesses cog trabalhadores e fiss classes laboriosas, a edificação
dum Portugal livre,próspero e democrático exigem s supressSo da org-nizsçSo
corporativa.KSo se trata Ce remodelações ,ou de reformas. / organizaç-go corpora
tiva , como tal, tem fie ser suprimida.3st« é um-! reivindicação dê tcâos os portu
gúêses hõrir■"dos que ?5»i'ò sTiT^ôvo o a sus pátria,
13
PEI-O jfKOTO PE SitfJ-IuOS

para negar os aumentos de salários pedidos pelos trabalhadores,o eslasariamo afirma qus os aumentos de salários provocam necessariamente o aumento des
prtços.o eue tem efeitos prejnfil cia’ a per.? a vi de económica fio país e diminui
efoctivsmèiite os salários rsaís,rcconcuí; indo-os ao nível anterior.
Estas afirmaçfies tí-m uaa pa-f-tc que é oxactr Isto 4: a política ir.íleccionista dc govti no.como consideramos neutr o parte deste Informe,conduz a Csst cír
culo vicioso -o Subsecretário das Corporações c/;.--”-lhe"círculo infernei •1e:,3terrafiora espiral ascendente dos pr&ços >• des .-slários'1 (10-11-46)- que,o n-?o
ser estancado.lev? direito '= catástrofe económica c financeira, coa» ten procu
rado o govt-no evitar tal catástrofe,consequência da sua própria pclíticaPTem
procurado evitá-la impedindo os aumentos c :• salários e fazendo assim pagar aos
trabalhadores o pêso das dificuldades geradas peio sua incepscidodo n pela des
corada prjtecçSo aos grandes monopólios.
Os aunu.-ntos de salários têm-se vcrifíi.-do muito lentamonte,r.Bo acompanhan
do,dc. forme alguma-o aumento do custo do victa.(.uondo os salários sfio aumentados. sempre e em to des os c»sos e:.i resultado da lute dos trabalhadores,nunca se
reajustam rc.O morte ao custe ia vida.E laedletamonte.protegido pelo Estado, o
------roeccíonário eumente c: oríços 3 pretexto do elevado custo do produ
,
__A .-ult' dc-.u;.? que o a prOc-su a«montar sais rêpid«nonte que os salá
r-icsppuo oo solários
s ‘não os --uct.aos
sei; real poder
pagos.mas
de compra)tom baixado ea!» voa m ".strona to ; eccicr.ário a.cuíauln milhões
deste foritc . ao mesmo tempo ,
de contos, ro assim tempo que os grande çcspnnhi • sxeançaa lucros fantásticoq
so mesmo tempo que o luxa e o opui. finei* se exibem como nunca pelo psís,ss cias
SOS trehall -’GOr 's atravessai? ume situai 3o -atrór de dificuidaddese miséria,
Suma publicai;Po destinada aos seus - tentes os banqueiros Pancada & Morais
& (jfi,,exaiBíncm •- situação os- 194 3 >l-.- ó' in.pit.sfs -11 bancos 15 cc-upanh*»s de
tieguros. à omprOsa» cerSmicas e dc ciinei .to.3 7 do cerveja,5 companhias electricas,3 do ao agem, 3 de teh»co. Sr ct na/co ,;fo l. color.ísis o 13 diversas. A ueture
ze da publicação :iP.i dei:-:-? dúvidas rle i •j:s nbo haverá exageros -•cerca 6os lu eros alcançados tuJ v.-;ses c.Tíoresas.
Vi re que essas eaprepes,tendo obtiau em 1531 o total dc J.93. 483 contos de
luar o o líquidos, aule.iir.--m cr. 1945 425. óVS contos, e que or. dividendos tíistribu
idos passaram de 103 873 contos em 1539 paro 134.115 cm 1945.Entre essas empre
sas; destaoam-sc as cnitpanhiss de navcgaç3o(CNK e OCK)cujos lucros em conjunto,
passaram de 17.787 eu 1933 pa-a 147.734 cor.tos em 1945;= eujo3 dividendos dis
tribuídos passaram du 1633 para 12.367 contos.o qus nSo impediu estas comps nhias de negarea os aumentos pedidos pelos operários dos estaleiros,A pretex
to de dificuldades financeiras.É,portanto,tnegóvol que as grandes companhias,
os grandos explorado:-as fascistas 'a~õ'To'5õn''òs 'rã~.ios'"ffê~t'!Í’áo~s' os raiaos ~da~'ãctividade ■"!b'iá.M.j.iiá, áTc ’nçát-■ -x durânte éfSti» anos dc- guarrs. grandes lucros ,e smõííõãrãiJ^õnorHês c ’-)i"tãTs, por riiuTto '■qÚB“'fíãr’ó'èTõ'''3aêTà'no‘‘r'.g3" n er^Tè 1 s '^s ~ a íirmaçbcTcíê’ quò""ó" gcVbrr.õ~'d-3 galazar prot: -'o o realização e conservação de
grandes fortunasl: (11-11-46).
nm exemplo frisn-ite d--- ganância dos exploradores fascistas é o caso da fa
brica d.;; pneus Mabov onde o conselho de sUwlnisl-. oçao regeitou a proposta des
técnicos americanos de aumentar os salários w consequência dos grandes lucros,
com o fundamento d? quenos operários nPo eo.^o habituados4a melhores salários.
E esta ga;-,t;>ci° que ex.plica como 's depósitos bancários (excluídos os deposites
da outros oer.fiosia.itectarain de 5.093 milhares dc constos cm 393S.psrs 19.411
em n=zcabr-o a . .19- 5,ou sej? um aumento de 42ri'í (pslatónc ao Conselho de Acmi
nistraçso do janco dc Portugal.gerCnci» dc 1946.p.23).
Daqui se conclui que o patronato i eaccionérlo estcva e está em condiçCea fi
nanceiras para me l.ior-r » situação- ec:'.-.ó:il'cã''dós' trsbslhadsrec, pers aumentaios sáT°rios.
*..............
~
........ .
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tanão. Dorêr.:,
a eitnsqSo
e 9 polí
do govSrno. protegi
dos Anroveá
pelo govèrrc"o
ep«relho
repressivo,
o tica-rficcionorie
j: :<T, 0 tc . Clss.poderaau-ii—adc.ando e re
ousando os aumentos de s»3 sno aumentando , entro tanto. i> custa do suor-da- cias
seulucros.
A
replití“de
nua
se operário,ns seus capitara e
_ e crus, por mui~
to oue íij-e o:; ouvidos dos inimigos do povc. e o’.’-6 os. lucros «-..can^adOc pelo
patronato re—.cior.ério durante a guerra íor*::. tmjcsedos no rc:serie,ns tome
nas dificuldades d-»s classes trr-bolhacor~s d.» portuga".
Como atrás vimos.» íituaçSo econiuicr • i in.ntcelc* cri--c- pela po.iiticai
cista é muito grave- A sontinusr oor:» pclit:ca .. «conor-í
"ior.Pi os ::í n,:.-.ra jae
ra a bPiKorrota.-Diss se operocoe o sflaz-irc:«.tw 9 dei 0
Í.Kiõr :;0 >pr» 0 res
tabelecimento do,!eoul líbrioi:fir.aiicuS.ro.
iv custo c:e .juBía “pretende o govlrco r“.tt*'.irloe«r fesse-equllibrir
C gover1 uiAíbrio.
no quere estancar o progresso a-? í ii:'3»cc.5o..jiiors restohei.-.ser èsee
m=s
' quere iozê-lo » cuvt» dos o] iqses tr,-.b.’lh»ãor»i;.i'or tsoo.c
um cíImus ao nume; o ue s=j.'rio.t n. mv
pr» ao "ntericr. guerra"' iõtõT.S “
pos »s's»ia“ 3 a'ffõT”rur»fs“e poo
ífe)*ss.Re‘-peitP pos professores, «-oo funcio•*d»6 de população participam core. n «lesse c
nários civis e mi.Li t»r8C. 3J&sps
jo-v.o
clascc operári-'* .0 splea*risi.» impele
perári» ò.as difjcu’ .‘iucios c a el.
voncieiouV.s.
grrôrno j.j-._,edo os oropriou patríSes ma
aumento i.o.i s?l»rioj,
is compreensivos oue. s mostram dispostos = transigir.de electuarsc, aumentos
(caso d»s eortlq-ã),0 IKT promete,cr' 1 comissCes técnicas 9 de estudo.recebe
hoje os operários p®r»- os mandar volte semanas depois -tudo pare ganhar Wopo,p=r= adiar os aumentor.,p*r» afrouxar p lut» dor, trnb®lhacloiós.e pare assim,
quando "Iguans coacoaeCts insigni.ficante.• v^si a ser feitas, elas jr nBo repre
se r-t-m um re«just~acnto fie salários.S^uendo.afugentados pei» mi seri«,milharas
e milhares de portugueses pensam procurar o desafogo e a certeza do futuro em
pátrias estranhas,o govèrno fecha ns portas dP emigr»çso,afim de mpnter mais
brpeos p oferecerêm-ss e maiores posslbJli‘rdes de baixos salários .quando
lormps superiores de i.utrabalhadores se mantêm unidos, Insiste® e recorrem
t»,c govèrno interven: a ferro e fogo ea protocçf
naes exploradores,tal
fsz em i.isbop.
como fez com os »rdi..»ò, t»l coxo 'ea r,p Covilh», tal como
Os patrffes aprego«m ãbertanenxe os trabalhos forçados■“ScrSo ou Csxips
grit» um ••OGSO/.i-eiro cs Cu3?
classes
0 govérno ci < Soí. z ■ r gv.ere fa/.c r suport,»t. _a _claqsa__op3rárls
laboriosas ia c irai todo o p¥so 00
v.to d» situai>0 financeira «
ecõnoirêic"£"
ilr5’í!‘”'i7i"cs‘”cJ>''"Kuê."
nío rc curvará -nte s* política
A isío'"n= que 05 ter Pc Ã Cl PS' a opei
,:.ue c patruneto rcrccíonário
de exploração . tt-.rre;
Piana,
;v una poiitier- que lhe encheu
suporte o m lor pè-o ■!
icuid-.,''
os cofres d oiro,
que 5-11 .'o condeno»
trsb»
como nuncp ao
? imprens-’ fas
mesmo temp- ui • o: ho:.ei.:- do s.iv-.-«í
cista.dr.c bariciis.d*i t-OBIpsnhias do:-: gi •
íi protei
coulo
-Csnera vida ac
nunca se vJu no nosso pa/s.
Podemos citar » roortura cie paste/e
ça d:s grandes senbavss f ascistas'cm. •
nuus-ra :t.o o ‘•ubsvcretéi-ío co Comer
. o govèrno st nio pOi um uiqu- a 9_s
cic tem u'■ :■. ji.. jcv _ tont -m. ,.í o
:-::
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como o-sLLoiâtrc da Economia promete. Nem num ou noutro produto isolado,ao sab,.
da çpoc' del>r'...ja^i>iii u' 'prfeço da invasão do mercado nacional por produtos-,'
es tr angpi rrLe--"'~fa Tarem
me .njr.ifltm ? .
brev-aà
novás dificuldades ãs classes trabalhadoras.
Está o salazarismo em condições para fazer baixar os prèçoz ,•.inm? fcrm.;. ge ■
ral e subst^ncialÇEstá o salazarismo em condições de adaptar urar s
de''ae-v
didas imedi-tas que há muito o PCF vem advog«ndo?E entre ol-:• o
'itsn
to imediato do mercado livre dos géneros de que o mercado «etá
..nau t‘0
aumento da produção que exige que s economia nacional dei.-:o tu i :" .mS*.s\
dum punh=do de monopolistas? Este oojectivo só pela luta p.-á ;:ov olc-t.::-co.
íoi,obrig=do pela pressão das massas e da opinião pública n»c'
«’ b :',;vfc£_
/.•; o
no foi obrigado a fazer promessas de"restituir a iniciativa prive •
xercício da actividade económica" .Mas esta promessa, foi feita ct 114i, f .■tibi-.n
então foi feita a promessa de "dentro de alguns mSses acatar o -.'«cionaunito do
pão11 ("Diário d3yNotici»8"de 19 e 20-10-45)e até hoje tais proan.-s,ra:i r.ão í ôr-my
realizadas.N-o é de promessas que necessita o povo pcrtugu-Vs.Do
;-mcás:--. t v tá
já o povo cheio e farto.Be que precisa é de acções.
Na sua longa nota a imprensa em 10 de Abril(4 dias depo.ts ca <iecl-’f ('•;'•«> agreve de Lisboa),o Ministro da Economia, alongando-se no^stuao'1 d,: s cal. r i
ne
cessárias para a alimentação,conclui que um homem, para as obter . nec .-sso t - de'
gpstar 15303,uma mulher 11S32 e uma criança de menos de 11300 *».- ?. 3$1~. -uere
di zer que. segundo 0 próprio ministro,uma família de pai g.ãi e :;:n j/il no. 1.1 v
sita diáriamente, só para a Indispensável a llmentag 9o,34347,o q u c o ri opu nc. ■„
a 1.03431Õ,Pregunta-se; que família de trabalhadores,de um casal » um filho,pç
de gastar só com a alimentação 1.034310?
0 salazarismo não está em condições de levar a cabo uiaa i ase dl '■!;» c ■ubst-n
ciai baixa dos preços.E,por isso, em defèsa dos interesses das cl^ssts tr-o-- -”
lhadoras e do p°Is, temos de Insistir na exlgãnci * do aumento de .sal»?ros.goto
é o único caminho para o me mor «mento a* sitífêçáb dos cXãlisês-13=irõ'ríÕs;"a e deconomia nacional.
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4 NAÇAO ESTj CONTRA SALAZAR
4 política salazarista não pode deixar de provocar o descontentamento
resistência do povo português,que tomam corpo r.ss mais «-eriadas turmas òs lu
ta.A classe operári" caminha na vanguarda da luta contra a política -i:vi-ru-rj_
onal do govl.no fascista.a greve de Lisboa é um farol a guiar os mai.s vostas
massas populares.Os camponeses e as classes médias travem a caci passo novos
combates.Os democratas portugueses,apoiados pela grande massa da
-í.o recla
mam liberdades e eleições livres. A esmerilha governante torna-so crr.o
iis pequena,mais isolada e mais odiada.
Tenta noção tèa disso os próprios fascistas oue.a crd* wwtw vão ■)-n,5ga
dos a reconhecer a sua falta de popul eridade, ainda que cvplvca.no..'. ustt ptia
defãsa do"supr6mo inte-rtsse nacional",que,e*surdo os fasu . itas,'. difere. . ao
inibièsse do povo portuguts.plsto se faz doutrina, 0 Subsjcrètárin a- : ccrpor?
ções dia ro- ■ 'cvrplo,com todo o despl-.nte:
"A fórmula:interêsse geral Igual á soma dos intcrèssci partitu.1 avt.
s~lsp e errada.0 interèsse geral é uma subtração »os 5nt-.r6ss«r.
tio.,.laj-cv,
E tal subtração nunca se f-’z expontãneamcnte".
Os fascistas têm que reconhecer que o povo ecté contra pj ca.í ••ssi.j ui ,Vr
ceio Caetano diz que "os homens do govêrno não procedem .par» c-pt*,:
,iui u ICn”
de" (12-10-4 6) e que é necessário "defender o interCsse públic< -mrx:- b - tr*
da popularidade" (23-3-47) .É «ssim que o fascista l. Mendonça repi«" n-= .ru.v. csj
dade de o gov6rno"não Pbdicar,em troca da popularidade? £ » iSi.ír quo recon-.t •
cem, no almoço do"Biário df í,(ar.hã" ,que,pelo" seu conteúdo r • rjrtnss fa.sci-.it»
desagrada 0 todos.É «tsim que na I Cor.frència dn-'União hec .í..:!. 1; c • .attv.
o fascista Araújo de Barres afirma que"se impõi acabai c;;: < f.vireio ,iít: •
Revolução e o povo" ,reconl.eeer.do implicitamente
div )\o. ov í
v
fpseistas preguntam"onde está a juventude?".É assin.que ■ -.r
o
-■* ?
vo ao MUI dizem que a massa se deixa facilmente iludir óó_
Salazar e a sua eamari lha dizem sacrificar a populrçjid-d » •' ' caJ upremo irtertsse nacional1 e que com èle está a':nação ■, NSc 0 > classe o; • ? ' ‘ '
que atingp mais de 600 mil homens e mulheres-MPo são cs traa&lhedi res r r 1
que atingc.n 1 milhão e 200 mil homens e mulheres. lião cã-, ■- .n..
i
res e comerciantes que atingem um número superior ; 300 «i’i. '■
et. , r.;:. .
sões inte.1 ec iuais, nem cs orapregados, nem a juventude. oem
r= : i tiv . .. . • • nh j
ros,filhos do povo fardado.Não s5o, também,eertaaent,e 00 2 i
• e > f• :-:l
ertenças de aer.os de 15 anos.O que é então esSB"naç3o:;nue cf. r
.5ei-’8--j'
o apoia?que tntid=de é ess» distinta da população português t> : ■ '06c:: ú.-n .tas

-28cistas, a palavra"n»ç3o"designa os fascistas e a pequena—ca-m-ri-Mm—dos monopo
listas sem pítriP.I?® bôca dos fascistas,os fa-scistas s®o a"naç3o" ;-o_~pa>ro—pmvtuguÊs é b anti-naç3o.
Em Portugal,Salaz°r tem apenas a apoiá-lo os grandes monopólios e um punha
do de fpmíli°s que comandam ° economia do país, os bandos araaaos da PIDE e d»
Legião,os com=ndos d»s fbrços armacas,o clero reaccionário,p burocracia corpo
r=tiva e um número de f’scist=s que constitue uma insignificante dinoria da Õo
pula?ao, Esse apoio nío lhe bastaria, se n?o tivesse também o apoio de reacçuo"''''
internacional)dos imperialistas anglo-norte-americanos e do Vaticano) que-ipe
dAo armamento e o ajudara em tôd« a sua política interna e externa,a trõco de
concessões ruinosas p»ra Portugal,
Salazar e a sua cama.-;ilha governam contra os desejos e a vontade do povo
português.
A NACAO ESTÁ COETRA 5AXAZAR

ERRATAS DO I CAPÍTOLO:
Na pag.6: onde se lô:".».o crescimento democrático nos S.U, -,deve ler-se:
. o crescente movimento democrático nos E.l'..-.".
Ha pag, 10; onde se 16: '.,.a dominarem e ameaçarem os seus povos. , <::. deve
ler-se
a dominarem'e massacrarem os seus povos...".
Ra pg.g 12;ur.de se 16: "Por outro lado, ao passo que a infl«cçJJo... ",deve ler
-se:"Por outro lado,nos anos de 194--45 a balança económica foi
i BVoi'áveA-cm_-2-JúSl- -aii—contos- ao._pae.sa que ? inflacção... ".
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É porque tem a Nação contra si,que o govêrno de salazar não concede liber-\
dadesnem convoca eleições livres. As mais ligeiras possibiJLtàades de lute le- '
gel confirmam imediataraente que o povo português deseja que o fascismo seja
varrido de Portugal e que o país caminhe para a democracia, isso mos_tra-se no •
movimento popular por elleções livres desde o dia da Vitória e que tomou gran
dloso aspecto nas jornadas de outubro-novembro de 1945 e em todo o desernrolvT
mento do*Movimento de Unidade Democrática. Isso mostra-se no unidade dos tra- '
balhadores,operários e camponeses,nas suas lutas por melhores salários e condi
ções de vida,Isso mostra-se no movimento juvenil que reduz a uma caricatura a‘
"Mocidade Portuguesa".
É porque tem a n^-ção contra si,que o govêrno de Salazar,recorre S fbrpa p£
rs resolver todos os problemas,
É porque tem a nação contra si,que o governo de Salazar emprega o máximo de
esforços para dividir a nação e para assim a enfraquecer.A divisão do povo par
tuguês,divisão dos trabalhador^divisSo das forças democráticas,divisão da ju
ventude,antagonismos,discórdias,ódios,-é aquilo com que a ditadura fascista
conta para impedir que o povo português se levante em massa,unido numa mesma
aspiração comum,expulse do poder os usurpadores fascistas e escôlha livremen
te o seu futuro.
E porque são as fòrças políticas que orientam a luta do povo.e porque são
os democratas portugueses que podem conduzir 8 nação pera que ela se liberte
do fascismo,Salazar e s sua camarilha empregam todos os recursos,que vão da
persuasão e das promessas,ãs ameaças e violências,par» ouebrsr e unidade dos
democratas portugueses e para impedir que essa unidade alastre e se torne ir
resistível.
1
Dl VIJDI R_ P AR A ANIQUILAR
Foi contra a espectativa e os desejos do fascismo que,em Outubro de 1945,se
estendeu por todo o país a unidade dos democratas portugueses.Na luta sagrada
pera libertar a portúgal do fascismo,uniram-s. homens e mulheres de tôdas as
tendências,mesmo aquèles que em tempos foram"irredutiveis e irreconciliáveis",
como Salazar veio despeitadamente a constntar(23-2-1946),Poi resistindo ès ofensivas terroristas e aos esforços do í-ccioi-.- p<io ir.iqui 1 »r a unidade dos
democratas e patriot=s de Portugal que o MUD se engrandeceu e se tornou um po
tente movimento nacional,o movimento de todos aquêles que,sem distinção de cre
do político ou religioso,desejam ver instauradas em Portugal as liberdades de
i.iocráticas fundamentais e que seja dada voz ao povo português para escolher,em
eleições verdadciraaente livres,os seus governantes e a forla govêrno <m e
entender.
0 salazarismo não desiste,porém,dos seus intentos de divisão porque so a
divisão dos democratas portugueses lho abre caminho seguro para os aniquilar.
Co^o procura o fascismo quebrar a unidade democrática?
1-Psra quebrar a unidade democrática,o salazarismo procurar atrair os elemantoc mais vacilancoS, faz-lhes promessasTaòré'--A~s õs braço-,-e iaz pór corTvei_
cê-los de que,se assim o desejarem,se esquecerem velhas incompatibilidades com
o salazarismo.ter^a lugar na vida política portuguesa.E assim tenta introduzir
a desorientação e a dúvid» no campo democrático,abrir brecha na unidade,abrir
caminho para novas defeeções,e criar um apoio de democratas para a sua nova ma
nobra.na*I Conferência da"União Nacional",em Novembro passado,ao definir s o-~
rientnção dos fascistas portugueses,Salazar aiose:
'•continuamos de braços abertos par-- a colaboração de todos que,-de coração
isento,desejem apenas trabalhar para o b>,m comum" (9-11-46).
E no acto de posse da nova Comissão Executiva da"União Nacional",Salazar ra
pete santamente que aos portugueses não se tem pedido
••senão o secrfífio do que poderia dividí-los para trabalharem unidos em ;r
prol da nação"(4-3-47) .
Dentro desta política de atraeção dos elementos não salazaristas mais vaci

-30lantes -em relação a 6sses"n8da de fundamentei nos divide",disse Botelho Mo
niz- tfem agido febrilmente os fascistas.0 novo governador civil de Aveiro.nõ
sete de posse(2-4-47)prometia:
"queimar tudo o que em nós possa conduzir so pecado da divisão".
E s 28 de Maio o Ministro ds Eoonomls insistis:
"ponhamos de parte desavenças,discórdias que nos diminuem,desseordos que
não interessam".
Os fascistas fazem apÈlos aos"homens de bos vontade",procuram contactos,es
tabelecen relações d8 amizade pessoal,oferecem slmoços e jantares e,no anúncio
velado da nove manobra,vão ao ponto de acenar com nomeações,lugares e reinte
grações.
Pregunt»-se:tem tido alguns sucessos êste esfôrço do fascismo?
Sim,camaradas,devemos dizer claramente que 61e tem tido alguns sucessos.
quando o assassino de operários portugueses no 26 de Agosto e de mulheres
e crianças espanholas como comandante do corpo intervencionista dos Viriatos,
Jorge Botelho Moniz,alude na"Assembleia Nscional"ãs relações de amizade cora
antigos chefes militares"da oposição e com muitos dos seus chefes políticos",
"seus amigos queridos"(24-3-47)-infelizmente estas palavras tèm um fundamento,
de verdade. De há muito,o nosso partido tem conhecimento desses"releções de amizede"eom alguns homens que ainda hoje se dizem democratas.De hé muito tem eo
nhecimenlo de almoçaradas em Lisboa e era terras da província em que tais"demo
cratas"se juntam com o que há de pior no campo fssciste,para discutirem as
perspectives políticas portuguesasfabrirem caminho a uma larga e compreensiva
"reconciliação".Não a reconciliação de todos os democratas e pstrio.tas na lu
ta contra o fascismojmas a reeoneiliaçSo desses"democratas"vncil8ntes com o
salazarismo.
Não oferece dúvidas,campradas,que tais manejos e tais propósitos separam
tels"democratas"da unidade anti-fascista,os transformam era agentes dos interès
ses fascistas no campo democrático e que sssim é nosso dever,não só mostrar o~
caraeter de tais manejos,como expor aqufeles que nèles participam & crítica dos
patriotas portugueses.
Estas conversações suspeitas não constituem,porém,o único sucesso da campa
nha de atracçSo do salazarismo.Vários elementos até hoje considerados como"an
ti-fasclstas",têm tomado posições que correspondem,voluntSrln ou lnvolunt&rla
mente,aos propósitos de"reconeiliaçSo"do fascismo.
não conhece,por exemçlo.o engenheiro Cunha Leal? Ele foi um destemido
?uem
tico republicano e,não há muitos meses,falando numa BessQe-de homenagem á
memória do honrado democrata que foi Rocha Ssraiva,fazia como que um apèlo 6
unidade dos democratas e sublinhava seus direit . ramo polí*ico democrático
no Portugal de èmanh».Entretanto,poucos dias depois de tal cliscurso( 16-1-47)
numa sessão da Assembleia Nacional fascista que os democratas não reconhecem
como representativa ds vontade e do voto da nação,nós podemos ver o engenhei
ro Cunha Leal,sentado ns"bancada dos antigos parlamentares".precisamente a con
vite de Botelho Moniz que aí fez ns ocasião uma intervenção em defãsa dos lu-cros de companhias em que o engenheiro Cunha Leel está interessado.
quem não conhece o escritor Aquilino Ribeiro?Ele continua sendo considera
do um elemento adverso ã situação e,quando de criação da primeira Junta Cônsul
tiva do MUD(11-11-45),manifestou sua estranheza por seu nome aí não figurar.En
tretanto.dois dias depois de cunha Leal ir 6"Assembleia Nacional",nóa podíamos
ouvir o e*erltor Aquilino Ribeiro,numa"tarde de camaradagem literária"(18-1-47)eloglar o"caracter íntegro","probo",etc.,etc.,do jornalista nazi Bourbon
e Menezes que,em Inúmeros artigos,estampou mentiras e calúnias contra a demoeracla,contra o povo e contra e patria.
quem não conhece o economista prof.Marques Guedes? Ele é t8mbém considerado
um antl-fascista.Entretanto,nós pudemos ler ume série de artigos do economista
prof.Marques Guedes,publicados no"Diário de Notícias",espalhando-se em conside
rações contra os parlamentos.contra 8s eleições na BulgériB.na Roménia , na
Hungria e na polónia(20-1-47),e elogiando os"govèrnos estáveis e eficientes 0
rientados pele preocupação do social"(30-12-47).quem não reconhece esta lin-“
gupgem?quem esquece que Splazar repetidas vezes fala na"necessidade Ce govbrnos eficientes"(discurso de 4-3-47).quem esquece que,nn boca de Franco,o gov&r
no espanhol é çrecis°mente um dos tais"estévels"e"eflclentes"govfernos e o es-“
tado espanhol e"emlnentemente social"(31-3-47)?
NSo ficam ainda por aqui os casos dêssa"espirito de reconciliação".Como não
estranhar,por exemplo,que na homenagem prestada na órdem dos Advogados ao antl
go deputado fascistp M°delra Pinto(9-4—47) participem homens que pertencem p
Comissões de Dlrecçãotio MUD?
Ninguém mais que nós,comunistas portugueses,defendemos a unidade e a recon

clllsçBo com vistas é libertação do peÍ6 da tii-nla fascista e & instauraçSo
4ua govêrno que se posso afirmar verdadelrsmente representativo da nas8o por
%sr sido «acolhido pelos rotos populares,Precisamente porque defendemos s uhl
4»At e e roconclllagSo.nás criticamos e deemascaramos es manobras do salazarls
Bo para impedir a reconelliaç»o de todos os portugueses honrados para dividiros deaocratas.pnra quebrar a unidade democrática.
2-Mío é,porém,atraindo os elementos mela vacilantes,a única forme como o se
lazarlsao procura dividir as fêrças democráticas.
para quebrar a unidade democratlcs,o salazarismo procura mostrar que os co
munistas s8o o único obstáculo 8 concessfeo das liberdades e fe lnlervençSo dos*
outros democratas na vida polltlca^É'assim,tenta isolar os comunistas.roubar •
k unidade democrática' a sua ftrça mals combativa e com mais Influência de masaaa,enfraquecer a unidade democrática para melhor a poder aniquilar.
E com êste objectivo que o govêrno lança com renovada fúria a nova campanha
antl-comunlsta.
2

A CAMPANHA ANTI-COMUNISTA
Tem a campanha antl-comunlsta o único propósito de dividir os democretas?Na
turalmente que nPo.Tal como a coberto da lata antl-comunlsta se Justifica no ~
campo Internacional a exploraçSo Imperialista,intervenções militares e guerras
de pgressSo.a coberto da luta antl-comunlsta se justifica em ceda país a repres
sBo violente aos movimentos populares e a manutençSo dos métodos fascistas.
~
quando era 1936,a Alemanha e Itália invadiram,éa coleboraçSo com salszar, a
Espanha para aí Instalarem o govêrno hltleriano de Franco,Salazar justificou;
"A Alemanha e 8 Itália sobretudo tem interessado,no conflito espanhol,er
guer barreiras 8 lnvasRo comunista"(27-10-1938).
Preclsamente o mesmo que Truman hoje dl* para justificar a sua lntervençío
na Grécia,na Turquia e{como agora pede Sumer Welles),na Itália.
Em Portugal,nos últimos meses o salazarismo.coordenando 8 sua acçSo 8 doe
círculos re8ccionérlo8 snglo-americanos e vaticenistas,desencadeou novs e vio
lenta csmppnha contra o comunismo,Salazar,os ministros,o Cardeal,a grande im
prensa faBclsta,p pequeno lmprenss católica,a gmissora Nacional,todos a um tem
po repetem as estafadas acusações e calúnias contra o comunismo.
quais os objectivos do salazarismo?
0 salazarismo pretende,em primeiro lugar,desacreditar perante o povo poftugu8s a fOrge política antl-f°sclsta que se rêvIIou'~s maisTlrme,esclarecias ~ê
eombatlva -o partido Comunista português- e assim diminuir a Influência de mas
sas do partido e o seu prestigio entre iodos os portugueses honradõs7
0 que dizem ob fascistas pare atíngirem"¥ste' objectiVoíSles ecusam o PCP
de fazer sabotagens como a de provocar incêndios em fábricas de cortiçs.Eles a
presentam o PCP como um partido agindo 6s ordens do estrangeiro,8s órdens de"
Uoecovo.
N»s palavras dos fascistas os comunistas portugueses sPo"de obedièncis mos
ccvlta"(Marcelo Caetano,em 28-3-47).delegados cá dentro"dos"inimigos lá de fõr»"(Minlstro do interior.em 27-3-47),ou"obedecem cêgamente 8 Rússia soviética»
(Cardeal,22-2-47).CDiário da MenW.órgSo oficioso do govêrno,d8"UniBo Nscio
nal" e d» polícia de Informações,é ainda mais categórico sublinhando que os “
comunistas portugueses"apenps executam o que lhes ordenam os dirigentes eslavos da RevoluçSo Internacional Comunista,ao serviçd do Imperialismo Russo"(sic)
(13-4-47).
quando da greve dos heroicos operários das Construções e Reparações Navais
de Lisboa,o govêrno foi ao ponto de dizer que fOre avisado anteriormente das
órdens vindas do estrangeiro.
"0 Ministro dos Negócios Estrangeiros -disse o"Diário de ManhB"- fbra avl
sado há semanas de que haviam sido transmitidas de fora instruções para a
organlzaçao de agitações operárias em portugsl e em Espanha"(9-4-47).
Estas celúnlas n*o merecem desmentido.El=s fracassaram tbdas como fracas
sou 8 provocação dos incêndios na Indústria da cortlçp,que o fascismo abafou
para ocultar os provocadores responsáveis.0 PCP tem provado pele sua acçflo eons
tante e Infatigável ao serviço do povo o ds pátria,pelos seus Bserif£clos,pelos seus mártires e herols,ser o melhor defensor dos interèsses nacionais.Is
so o sabe o nosso povo e os democratas.É preclsamente a intransigente defesa
dos Interèsses nacionais pelos comunistas portugueses,a nossa luta contra 8
obediência do povo a interèsses estrangeiros(ontem Hltler.hoje o Imperialismo
snglo-americano),é a nossa política nacional e a influência de massas que es
sa política tem trpzldo ao PCP que leva os fascistas a caluniarem torpemente.

.
-320 dlseo é conhecido « èle não conseguiu nem conseguir? diminuir s influènft« de assem do partido e e «eu prestigio entre todos os portugueses honraaos
Não si isso pretende o s*l»s»rlsmo com s sua campanha antl-comuniste.
X base ds lute antl-comunlstaèle pretende,em segundo lugar,justificar aedldes Violentes contra > poro português e as fêrgas democráticasr ss prisões, as
«epdrtp^oes.os espancamentos da populaçgo indcrftsa.TOdas es Broitrarledãdes,
VdPS ps'Violências,todos os crimes são justificados pele luta contra os"8gen
*«, do estrangeiro",contrs ©"perigo da desordem comunista".
Ele pretende ainda ã base da luta antl-comunista,apresentar-se como um go®Xrno patriótico que se opBe e Ingerências estranhas na política Interna do
•*Í8,e assim afastar as atenções do povo português dos verdadeiros perigos con
tra e lndepenZikixla. d°"bbêdlêncis dfele proprloTgovêrho.ãs ordens do ímperíallsR~ s do Vaticano para as suas conspirações contra «s liberdades dos povos e ~
pez do aurido.
'
K como vimos atr»z,ã base desta mesme campanha,o salazarismo pretende Iso
lar os comunistas e quebrar e enfraquecer a unidade democrática pare melhor a
Pregunta-se: tem tido alguns sucessos êste esfOrço do fascismo? aniquilará
Sim,camaradas,deTemos dizer claramente que êle tem tido alguns sucessos.
Ainda que o fascismo não tenha conseguido quebrar e unidade dos democratas
portugueses,ainda que não tenha conseguido Isolar os comunistas,êle tem conse
guldo lanhar a hesitação em espirites mais fracos.Quero,a êste respeito,dar ai
guna exemplosi
Primeiro exemplo:Uma Comissão Distrital do MUD,nSo exercia qualquer activl
dade e opunha-se a qualquer trabalho de organização e mobilização de massas dos
democratas do distrito.Como êstes se n»o conformassem com as directrizes da Co
missão distrital,organizassem Comissões Conselhiss e de freguesia,começessem s
interessar a massa democrática na aetividade do MUD, e vissem apoiada a sus ac
ção pelP Comissão Central,que atitude tomaram alguns(pelo menosJmembros da Cõ
missão Dlstrital?Começaram dizendo que a Comissão Central estava nas mãos dos
comunistas e que portanto não era representativa da opinião democrática nècio
nal.A composição da Comissão Centrei,o prestígio de que goza entre os democra
tas,o apoio que recebe,tornam completamente ridículas estas insinuações.Mal se
ria,porem,que feehoesemas os olhos eo seu significado.Elas mostram que a cam
panha antl-comunista do govêrno eneontra «co em alguns espíritos democráticas.
Segundo exemplo:Eo vários organismos de dlrècçm>-Co. líUr fazem-se resistên
cias (pasalv-o ou aotivaq)ê formação dae Comissões do MUD de tra»aiiwAiro.s.por
putro l»do,em assembleias do MUD,várias propostas dos trabalhadores democrátl
cos são frequentemente repelidas.Sem entrsrmos agora na análise do que a exls
têneia e fdrç» do MUD deve aos trabalhadores,é ou não verdade que a estas re
eletfenclss não é estranho o efeito ds campanha anti-comunlsts?
Há sinda antl-salazaristas que mantêm velhos preconceitos antl-comunistss
s que,por temor ao comunismo,preferem eceitar a"democrnciB orgênica".Hé ainda
«ntl-s8lB*ariat»s que se deixsm embalar pelas mals grosseirss mentiras con
tra a URSS e ae jovens democracias europeias.Ha ainda anti-salazaristas que
julgam que o PCP põe na órdem do dia a"revolução proletária",a dlt8dure do pro
letarlado.em qua as mulheres serão violadas,as crianças devoradas,as"elltes"
assassinadas, e que,mal por msl, semprejreferem lr vivendo com Salazar do que v^
rem a morrer ãs tnãos d«s hordas comunistas.. .Não é por acaso que os fascistas
em todo o mundo J-nsistem em mentiras tfio grosseiras e tão estafadas.Há sempre
ouvidos ingénuos para ouvirem,e homens tímidos pars se arrecearem.
,
A êste respeito estamos suficlenteoente prevenidos.Quatro anos atras,ainda
a guerra devastava o mundo e salazar se orgulhava dos seus princípios anti-de
«ocráttcos, já o posso partido alertava no seu I Congresso Ilegal;
«Não está excluído -dizíamos- que salazar ven a a proçursr chamaria si e
burguesia liberal,dizendo-lhe agir em nome dos princípios democráticos
contra o comunismo totalitário".
i
- HA PERIGOS PARA A UNIDADE
Cam»radas:Vlmos de ver como a campanha divisionista do fascismo tem conse
guido alguns sucessos.
, .
Tais sucessos não atingiram ate hoje as bases da unld°de antl-fescista e
dizem respeito sobretudo a elementos que têm permanecido alheios ao movimento
de unidade.Entretanto alguns factos indicam que so uma vlgllêncla extrema,um
constante e paciente trabalho de esclarecimento,uma política ampla e não sec
tária por parte do noeso partido,podem impedir que se venham a verificar gra
ves defecções no movimento de Unidade Nacional.
No recente manifesto do secretariadofMelo de 1947),dlzia-se;

"0 PC Fente-.se no ..dever de prevenir ..o povo português e as massas democríti
cas-tíe que hí sérios perigos p»r» a u«td\de._âijjd;L_qcs-s--»*49ci£_esiní>g<«do<lo« democr"t»8 portugueses continue defendendo a unidade,hó democ-rstas
sinceros que se estão deixando sab<«L»r pel?s promessas que os salesaristas
sopra.# e- se começam dispondo a aproveitai- isoli d«mente benefícios e acanha
das possibilidades de rctuaj^a".
" (De f»cto,crmsrad-s.èsses perigos sxistnauSifl e-igumas reuniões realizadas por
democrata? de ou-ros agrupamentos políticos,foi cisíandids s necessidade de ro:.i
per cora os comunistas,pois --stes estavam sendo obstáculo é conquista das libe?
dades em Portugal.poi aind,-- defendida o necessidade de nSo apoiarem o MUNAP e 'o liUD e agirem de i'orraF|'ináepenàerite,',lsso passou-se nume reuniío ampla de fi
liados no PRP.F"ra honr° dos republicanos portugueses s do seu partido.tais ■ -a
proposições foram rechaçadas nessa reúniSo,M»l seria,porém,qua fechássemos os
olhos ao seu significado„Disto não devemos desligar o que se psssou recentemen
te no MTJHAFi
Ká poucas se*anpSiuia membro ds ComiP8ao Executiva do Conselho K^cionnl -que
«í representa uma org»nizsçSo política, exigiu, em nome da sua organi zoçSo, ums
explicação -o nosso partido,decler°ndo ao mesmo tempo,que deixaria dc particl
par n» Comissão Executiva até que qss3llexp2ics9Bo“fOBse d»d», que^xplicpção"era exigiu--aNada menos que o seguinte:12-que o Partido viesse o público decle
rar ter sido um ferro dirigir em seá nome um manifesto aos gre-istas de Lisboa
putilar o seu papel na direcçãojda greve; 22,-que o11 Aventei "deixasse de tra
repudia
tar ds problemas da unidade Rrcionfl ou então deixasse de ser ura jornal do Per
atacar os can.italistas,ums võa -que os hé'
tido e.de qualquer forma, deixasse
«ÍJNÍ.P;32.-qie
0 partido se comprometesse a nSo repetir
em fôrça aderentes so ........
..
festes"ferros"no futuro;42,-que o p tido se responsabilizasse a publicar e"Libertaç?o Nacional".
É fácil dc ver que tal"explicação" -com sxcepçõo do último ponto.para cum
prir o qual nos temos esforçado- equivaleria a levar o nosso partido a abdicer
da sua qualidade de partido político independente,s diluir-se na Unidade Nscib
n»l,a nPo corresponder ôs esperanças e s eonflnngê des massas trabalhadoras et
dos democratas em geral,Equivaicrie,também,o roubar a Unidade Hseionai s scçAO
do partido que foi o pioneiro do JÍUKAP o que aSe teme comparação com ninguém)
nos serviços jrestrdos á unidade
[
á evidente que urna tal "explicação1 (que spsreceu anis com o e:;pect,o de"ultímatum") não pôde ser dads pelo no cr-o partido r.niut.!. ,.t- r atí^i. íipo-nos por escrç
reccr » por chegar s sefirdo o-depois de algumas diligfeneles,cremos que vamos
on caminho da solução,,
’
.
j
N3o queremos deixar de sublinhar que esta atitude é tom-'do num momento enj
que os elementos putehist-c atribuem > greve d. Lisboa o frscasso dum golpe I
projectadojnum momento em que alguns miiit-rcs •vM-fnscistes se cr-,----- t-o í)1
participar num movimente para dopfir Sal.,,-r íora <Js
lc-1. o aniiuilar o«comunicTem qu -so tremem coau-rcãiissós paraV
ma"s--ída"da situação que não s-sjaa pela luts co povo, NSo devemos também deixar
dc sublinhar que a nossa delegação do iiUNAJ?,pcr posições políticas hesitantes\
e mesmo de compromisso deu novas bases par- ossa atitude.
Ce qualquer forma, é evidente que tal atitude representa um perigo sério pe
ra c unidade e quo devemos empregar :s melhores esforços 5"ríi impedir aue qual
quer força aderente so KUNAJ so sífste dfele. A situação exige de nós meíesbili
d»de,espírito ds compreensão.política smpls dc unidade -oritn-ivorsistbncl", E também firmeza política,
4
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8 r>*o só isso.B.n do Cês» da Unidade..impõe-se, pc mesmo tempo,que o nosso par
tido tome dcciditíamonti s ofensiva contra aqufeles que,a coberto do rótulo dê
"anti-í-s-cistapnconduzíni runs luta constante contra e unidade, não por terem in
compreensões políticas,mas por vontade deliberai? fic romper c unidade dos de
mocratas portugueses.I ttpfie-se, camaradas, que empreendamos luta aberta contra os
derrotistas c divlsleat-t-r.
'que fique beai claro~Ao .falarmos oe
+totas a dirisionistas nSo nos re
ferimos aos nossos companheiros de outras tonâfenc. ítleasírepublicanos,
soei“li st"s, sem-p'-rtico, católicos ..monár quicos)que confisco participem directe
ou ir.directaraente no Í.5JHAF e manifestara iccomprsensões.Sm relação a festes democr-'tas. estamos certoj que ser» conseguido nefirdo, as dificuldades existentes
serão vencidas e a unidade manter-se-á.
Ao falarmos de derrotistas e divisionistas referimo-nos a elementos que,es
tando fórs do KUNAT, s= dizemBenti-fascistFs",por vezes mesmo“coiaunistas"e tra
zem so canroo snti-fascista as cslúriias,»s consignas, n propaganda, do govferno se
lBz»rist».
«x«-nplos oastarSo p°ra o demonstrar-

1-0 govferao tasci u tr <i -.t- 'i~<
c-: 5-,ri7ulvr. uma intensa propaganda pera apresentar ss" greves ~ús'LisõõVeõao ura m'ivimepto~ contrario nos interêsses das
classes tra11ITágõ r~v" paj-a ~t!anionsfFrr~~qiia'. coa~ ss greves., os tr apalhadores fo
ram cóStai <ifcãmoi?Se '^erroTãiJõs’."' ’
...........
’’
"
Os~fascist.es escondem que ss medidas que cst5o tomando quanto aos sbastcci
mentos. n venda livre <Je =Igun? produtos s proibição -ja alt.e de alguns prêços,
sSo medidas p que foram forçados peio greve de Lisboa Q"I>iírio do íísnhíí'* vai
»o ponto de púBlicêrTêm reproSuqao
o sussiifesto do partido de 26 óe A
brll. pizondo e repizendo que p abertura cias fábricas nBo foi { oo contrário do
que o manifesto afirma just.-nente)ua recuo o que o govêrne foi obrigado e?i vir
tude da luta õos trflbnlhndores..
Com esta propaganda.os fascistas pretendem além de desacreditar o PC per^n
te !s asssas, desaoraliSer os trob?>Ih:-'dores portugueses e afastá-los do cami nho
dp lul».
Qual e atitude :ue us ve rd cueiros de.i-jeratas portugueses tonr-rem e;a face ua
greve? Elr foi uv Ju t- atitude de ccnpreensSo. Os democratas portugueses de
tonos as clp.-ses prestaram solidariedade material e morri ac.s grevistas.C Con
selho Nacional o-- UKAF,no sou manifesto de ld de Abril,veio piiblicamente dar"a sua inteira' solid"ried*de•só recurso a greve dos trabalhadores de Lisbos.
Quaisquer que fcej°ai “s suas opiniões próprios,s6bre s orientação do greve.os
democratas portugueses souber-m compreender s greve coco uras luta contra o ias
cismo o 0 nocesslciade de .ajudar os lutadores.
Ao oorr-r-Vvo ;qu v. foí o 6 a atitude dos derrotistas e divisionistBs?sm vez
de prestarem solidariedade material o moral -os grevistas.cleo empenhoa-se cm
espalhar.cobertos com os a sus rótulos de:;''.'níi-f"sciRtas:‘e ne defensores dos
tr»b»lh-dores engana-on, as p--1 -vrc- os ideirn do govêrno fpscista.tíCDiâriò
da j|»nhP" ; d? “.miíjsora ficcioiiol.
Resta alguma dúvida de qlfe t’l pc;So identifica èaces elementos com oa pró
prios f «seis tos e mostra que eles defendem.. r.êo os interêsses dos clcsscs tra
balhadoras o da demosi*>cia,ii!»s os interbssès do fascismo?
2-0 govèrno i-sciste de S"1 zai desenvolve uma ir.ter.su campanha pare spresent F"ò~~plf, itfZyõSSr'*"õrgãnlz'' ']Sõ“nã«:Tóii»l'dl X?"ss aseSltfg3CTr’c7'íngs~~efc'mo
ua grupo dé »vent-..relros sog»r'4doâ^í>s avasg«-s. enganando estas . levor.do-es a__
desgraça. ~ "
~............................ .........
”■
‘........."
0 S T~ a c i. ■, r r-. na r notas ofici -pas r.os artigo- do sou úrgSo'*I3isrio da Manh?“,
'nssBnotP3 d <.ia«d- Rmissora ; -sionsl, nus discursos do? acus oradores,falam
no"hlpotélico-:no‘*pi otsr.sc11 ,ric;,p v-udo" PC. ‘.cn s:« o:; dirigentes do ?art; do de
"fedelhos*' úe "inex •.rfer.tsa '■,fura manifesto feito ;.i- pot.ici?( ?is.cls que ssslna
do por uma f<À Confcr -ncir des ;■j-afcal.-iadores <5e Portugal ea òrg»niasç*o)decl3
r»-se t?iat:v.’E.ei:;.::.
...
'"o existe nêste momento i.jnhua POP".
e_ acusa o partido «{^«inetperiáiicio : ' rart :e • descor- cimento sbeoluto ds tá
Coa esta propég! r;0" os f jflstas _■ -'atendem desacreditar o IO.?, minar-In. a
smplo apoio
confiança ors massas.sepsrar c&:.:: os outros õeiuocrãt?s
Qual a atitude que os verdrcl.: I.ros rir ma -■ ..as tomara face ao POP? J1.Q é um®
justa atitude de >_nv■-** - ' '
istas portugueses de tbdas ao correntes
políticas têm vis .o ' clsuic »a._‘ir.vev-,coab-fívidsde e visão político do PCF,
eo servi ju da ':ni i-- .:o de ws-jSo contra o saiezarismo. Apesar de divergências cie
opiniOes.es anfci-';-'sc.'.sias portuguesee de tfcc.es -s tendências políticas eneon
trsm-se unidos eo ?C.f»ze<3 justiça & --.t.-o--- —•* - ** . : ao atra
s ditadura f»sciít.e,
, Ao contrário ,q i-'J é « atitude evos derrotistas e divisionist,-s? A coberto do
rotulo de'*»nt ■ -fã.í
•
r-'.uu" '~ cosi singular identidade ?s ecusaçot?
fascistas racrefiCo : ando confudc qualquer coisa ma is •
"Que o p-CP es já for- cama linha justa,que nSo devia uo°r a nome de Couunls
t*.oue isso afasta as KPs;ms-aus 3 3 i"j de outros pnícas mudaram os nomes17,
etc.
Resta alguma iúvrda de que t-1 acçSo icentifics êsses elementos com os pró
prios fascistas 5 mostra que êles defendem,n?o os intarêsses das e)«?ses tra
balhadoras e da democrac.La.mas os interbeses do iasciuiso?
>-0 govbrno fiscist? desenv Ive uaa inter.ru cnmpõrJi® contrr o 1BJMA? e con
tra o iíui:
.....
.
........................
..............
Qu=i a atiúv.íe dos verdadeiros õe.-aocr"tas en face dessa campanha?Tem sido
8. defêa» e o .fortalecimento do MUNAF e d..- legalidade ito amplo movimento demo
crático que é o JíIIE.
'
Ao contrgriOjqr.ai é a atitude dos derrotistas c- divisionistss? A coberto do
rótulo de "Hnf 1 • fascistas^jêles dizem que o iKlNAí' o o L!UE nSo têm razSo de existir.oue es
nas „.'jS dos ccaunisl.as,e que há mas é que constituir organi
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zações novas,separadas dos comunistas.
Resta alguma dúvida de que tal seção identifica èsses elementos com os pró
prios fnscistsse mostra que eles defendem.não os íntcr&sses dos classes treba
lhadoras e da democracia mas os interSsses do foncismo?
~
4-0 governo fascista desenvolve una intensa campanha tendente s mostrar qua
foi um =rrb os democratas portugueses ngo ireifãs "eleoões-buriá" de' KÓvêmSro
Se 1945 e que . cm nr.yas m°no‘oras eleitorais,, eles'devem cóncorrêV nas“condições
que o fascismo' ihós abrir quaisquer que sejam élésj
Quãx a atitude dos vcrdaêtêiros _3imó’cf>iTrãs' poYíiígueses c-m face dessa campanha?Tem sido a insistência na reclemeção das liberdades democráticas fundamen
tais e de eleições verdaúeirair.ente livres tem sido o protesta contra as arbi
trariedades fascistas,tem sido o desmascaramento da política^pseudo-democráti
ca"do govSrno fascista de ssl»zar.
Ao contrário,qual é a atitude dos derrotistas e dlvlsioniotas? Eles espa
lhara que melhor seria haver 3 ou 4 representantes democráticos ns«Assembleia
Nacional'do que não haver nenhum,que foi um Èrro não terem os democratas apre
sentado candidatos em Novembro de 1945 e que há que c fazer,em quaisquer con
dições ,numa nova manobra eleitoral do gov&rno.
Resta alguma dúvida de que tal eeçso identifica t®is elementos eom os pró
prios fascistas e que fcles defendera os intsrbsses do fascismo?
para que os derrotistas e os divisionistes levem s cabo tols csrapanhas.o go
vôrno d« lhe; tbdas as f"Ciiidades.Nós vemos ofectuerem-se com sutorizsção dss
sutoridadep.reuniões rspl=s onde se ataco o partido e os trabalhadores em gre
ve e se desenvolvem tbdas as consignas fascistas que vimos de anelizar.
i!as pregunta-serúuea são estes derrotistas e divisionistas? uma vez quo a
sue noção è em benefício do fascismo devamoc ocultar os seus nomes1?
Cs derrotistas e os divls-J onlstse, tôa.coao elementos destacados bamena ben
conhecidos do nosso partido.Entre èles sc encontroa rqubies que,por traição,
ou por cobardia ou por provocaç“o,ou por seção desngregnuor=, forem expulsos do
nosso partido,fnt.re fele? e neon.tr am~se José ne Sousa, e Grilo, o Vasco de Carva
lho, e Cançpdc Gonçalves, e írioslo Mesquita,.; todos est.es eieaentes podíamos
ver num banquete celebrado soa cSrca do 200 pesao-s i: ifi.de iJaio(magníílcB co
menornç3o rio 1 de Maiojnum ambiente do luta contra e unidade.
_Tais elementos s"o verdadeiras agentes do íoscismo no seio dss fbrças demo
crsticas.Cqm eles ripo há cnlobor-çõe;- ou un:d.sdu J possíveis porque clss s3o
dosagrogedorea derrotrota^ c <15 vteiori atas c >i~ o , •■rt ■■■; que 'trabalhem com o pre
meditado j.ropostto de dividir,
~
Aos dlvisior.i :t».~ <- der; otlstns sc rs to uai coabRte, Oncbatendo-os,nós Aefen
demos s uni dada. Coab-stendo- os nós defendemos ■. aoviiaontc dos democrotss portu
gueces de . isões que eles prrci.
co•»?>** }- -• nós estn.:io3 eo me"'
--too im
pedindo ua o fascismo leve por diante n aeu ,:r ' ' '
• '■><>>. i
. a crióçfõ
duma oposição inofensi va quo n9o ponha era perigo* a sue e.u stftric: o,quo sirva
par;
sua demagogia c nas suas mer.ofcres;umo oposição :> noíeiisi.v» que ilude pe
rente o povo português e perante o mundo o csracter fascista do governo de Sa
1 azar.
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bim, cornar "d-'- •
—mo continua e preciso;- uu- oposição inofensiva, ou se
i” ' '
‘
uegaj. de elementos que.djzerdo
—t
-v
se p-.hnetaa
ao coleto de í“rç'c do legislação fascista, as oroj irar i co odes oas
r»*>r->•'3 dr fascismo, ;» colaborem..como oposição,numa força eleitoral,
Marcelo C8ot»nosn« ConferSi.de d*«Uni5o !{nc3onal«{ll-ll..l946)dizí8‘ "0 Estado Novo e suficientemente lergr. para níj u caberem í.endíneias voried»s, desde qun se proponham ectuar seg-.ndo os princípios constitucionais
estabelecidosi;.
Se não .fôrn o c.xperiènria de não confundir palsvf s com ucções.daqui se po
deri-a concluir que . desde que respeite os princípios estabelecidos ns Constitu
ição,qualquer tsndfcnei e política se pode aemfcstar.Cltro que isto não é de “
forma alguma a realidade,£ bem sabido que o salazarJsmo não dá cumprimento ft
Constituição que ele próprio elaborou o que dc forma alguma são respeitados"os
direitos e garantias individuais dos cidadãos portugueses",.• msignsdos em na
da menos ds 20 números do ari.S dr Constituição, £ por ventui í- respeitado"o dl^
reito a vida e integridade pessoal"(nS.q) .quando a pide coir.ate tbdas as violèn
Cias e asspssínios? £ por ventura respeitadCo direito ao bom nome e reputa- “
ção" (n", 2),quando a imprensa governamental -"Diário da M»nh.4 S cabeça- calu
nia e difama ssui que°os caluniados e difamados quede o direito de se defende
rem piib I icaaiente, sem que os tribunais posssra agir livrement; na punição dos dl

-36famadores? É porventura respeitada/a"llbsrdsde de expressão do pensamento sob
qualquer forma'-'(n°. 4),quando não há liberdade do imprense, nem de pelavrs? É
porventura repeit=da a"liberdnde de reúni‘-o e associação" (n2,14) . quando o MUD
é perseguido,são proibidos os partidos políticos snti-fascistes,e quaisquer or
genizações culturais progressivas,não são autorizadas assembleias,reuniões e
manifestações que os democratas têm pretendido realizar em t.odo o país?
Na ideia dos fascistas,para que ua.n oposição possa ter vida legal,o que se
exige não é que"se proponha actuar segundo ca princípios constitucionais esta
belecidos",mas aceitar o govèrno de iialazar como indiscutível e aceitar tudo
quanto o govèrr.o de Sal = zar decida fazer.
Na mesma Conferência df>cUniSo Nacional",um outro fascista,o engenheiro Men
des do Amaral,calorosamente axjleuiiido, tornou mais claras as condições ofereci^
das e qualquer oposição para uma actuáção legal:

"Aqueles que dentro de organização d» União Nacional ou fora dele-cisse-co
laborem ns vida política e administra ti’,’ a (do Kstsdo tem de fazer acto de
fé e de proselitismo sincero a volt* d.-- fórmula do SsTãlio KOvoir7
0 govêrno poderá ser um pouco aiais tr«nsigerite.M8S uma condição exige: que
b oposição -coité t&das as limitações a sua acção que o govêrno entenda põr,e
participe nas suas manobras pseudo-democráticas.
Estáea oposição que o fascismo deseja e de que necessito.
Forque precisa o salazarismo duma tel oposição?
precisa dela por r=zões de política interna e por razões de política exter
na.internamento para iludir as aspirações democráticos da nação.pnrs desorieii
tar a massa democrática, p.-ra quebrar a sur vontade de luta, paro arredar o MUD
ds cena política.No terreno de política externa,para poder cais fêcilmente in
vocar o auxílio da reacçao mundiel.psra que esta possa justificar o auxílio
prestado a g-iazar com a existência eu Portugal duma"aeaocr-ois"{"orgânica e
ordeira")e -oue.: sabe?- talvez para que possa vir a pedir um empréstimo «os
Estados unidos p-r» fazer frente á sraeaçp do totalitarismo comunista e defen
der f democracia.
1- Qu=ndo era Outubro de 1945, o govèrno .levou o cubo a sus manobra eleitoral,
èle pretendia que s» forrar-ase uaa ta], oposição inofensiva uas oposição que.desorganizads depois u’e 20 anos o.c -'asciaiso,seia jornais,sem ÍSSTõS financeiros,sem
TTgaç J5"coa rg arrzsj sem se”Ter iVisor i to jió_recenseámeutoTifetlcT- num"coiete
de fêrç"âsl, ns sua pro~'rgâniÍF~Tl'ci£óraT,'fVs'sê ãp eleições y-r'-' ai ser rõtúndsmen
te derrotada.
....... ............... ..
Houve sirida *r.ti-s=lazarisb«>.-5 q:;a sf.unci nrom o sou propósito de se opresent
terem como candidatos . Tivera.;:, pcreu, que rocu-r nêsse:. propósitos em face dwu
nènimes reclamações democráticas.Em vez de concorrerora ás eleições e aceita
rem corso democráticas as í.iiiç.V.-ios que o fascismo ftra obrigedo «9. ceder,os de
mocratas portugueses, aprovei taras a 3 "nova® poesibi iit*.»des de luta legal para
exigirem reais liberdades democráticas, e roais eleições livres e piara forjarem
um verdadeiro movimento nacional democrático e uma anpla organização nacional.
É hoje gernlmente cumpreendido que não ora .,ma tal oposição aquel® que o sala
zarismo desejava, pravxaft e estimulara.
Que resultou daqui?por um. lsdo.quo o fascismo empreendeu uma imediata ofen
siva contrr- o HiJD cora vistas e aniquí lá-,Lc{encevr -mento de sedes, inquérito és
listas de assinaturas, prisões oinecÇf K .despedimant is,demissões,etc).por outro
lado,que continuou, os seus esforços pv-.-a criar uas oposição inofensiva, agora
não so com oo objectivon anleiiormevto ora vista, como coh ma is um contribuir pa
ra o enfraquecimento cio MUD e criação úe poastbilidades do seu aniquilamento,2
2-E assim, cra f"co da constituição duma real oposição democrático legal (o
MUD)c da forte unidade d. tocos cs democratas,o fascismo tentou fomentar 8 cri
eçgo legal de ore; anis pç õ e s _ f r. ti - as la, z.? ri s tas de t. cr,<l ênci.Tã opor tí/ní stés, s niman
do os prirâóTfón"'çáçsos paáfê” e’’acT,Via’ç.-'o de T)’.úrtÃ0OR políticos dispostos a acei
tarem iodes is limitações que a sua ecçSo o govbrno í.aacaâbsse dever pOr,e eni
nados pela ambição de,mesmo isoiadamente em queísquor condições concorrerem
a uraas eleições-burJ.a,.
Esta b rnir da reunião dos socialistas portugueses(secção portuguesnsds In
ternacional Cperári'-)onde apareceu une prqgocti do Resolução para que os soeis
listas fòsseir obrigados a sá ir do MUD; a dos prajectos cs reuniões dos CUTistns
no porto;e do ideies dentro do pp> nara uma tentativa semelhante;s de afirma
ções de pequi to Rebêlo e outros grandes cgrsrios sbbro a eventual criação dum
"partido Agrrio";e das afirmações do C--idcal Core joir?; 7-11-1945 )parn a hipo
tese de selar^r encontrar a solução era partidos políticos inofensivos,de que
"s presença dos católicos na vlea pública pode ir até è constituição de parti
dos políticos de inspiração doutri nal cri st.ã. como instrumentos de actuação po
lítica".

A tentativa dos socialistas(27-l~46) os esfbrços de alguns CGTistas^um sec
tor do p?.P,nflo íor=a bem sucedidos.0 MUD tinha já ganho um tal prestígio e in
fluência nas fõrças democráticas nacionais que o isolamento" e o vácuo se abriu
em volta dessas tentativas.e todos os enti-fascistas sinceros so pcsbaram por
convencer de que procurar isol"d,"mente facilidades para Èste cu aquêle grupo
só poderia favorecer o fascismo e r.ão a causa da democracia.
3- 0 fracasso par" constituir a oposição inofensiva da que necessitava,mos
tra o isolorr.er.to do salazarismo,mostra o divórcio entre a pequena esmerilha go
vernementíil e a grande massa da nação,mostra que em. Portugal os cernpcc estSo
reslmcnte bem extMmqdos,mas não entre o comunismo o o ar.ti-comunismo como pro
cisme Ssilezer, nem <r Comunismo e o cristianismo como proclama o Cardeal,mes sim
entre o fascismo e a democracia.entre SDlazar c ? Na«3o.
Incapazes »té hoje de ir além dos pequenos sucessos na atracçSo de oportu
nistas isolados, incapazes de constituir essa‘oposição inofensiva, riflo querendo
reconhecer as fbrças políticas enti-íascistas e"pondo-*s à mergóm Ca comunlda
de nacional"(isto é,lançando contra elas o seu “p“relho repressivo),os fascis
tas ca cm r.o carrivrirda demagogia,Ao mesmo tempo que sc esforçampor dividir e por
aniquilar,o selr-z'-ris:ao.num supremo rasgo de dialética,faz de si própria o pró
pria oposição.
J' quando da posse co anterior governador civil de Aveiro(13-5-46)Êste pro
Clamou
'nós queremos que a oposição,quando a haja.seja feita também por nós".
t frase fez doutrina.
4-Inoap.Eze-s de for,j°r c- oposição inofensiva.os fascistas procurem mostrar
-enau-nto yflo tcr.t-ndo forj*-l a e esmagar a verdadeira opogiçflb- que,no quadro
das institui •de? 3“l.“z»riãtas, ifeo c ne~cesnaria umã oposição constituída em par
tidos n>o fescíst 'r.aecontementõ o nazi Botei hc Honiz veiu enriquecer- esto ex
traordirlaria" doi.trYna, descobrindo haver duas espécies de >po s iç.S.o. uma “interior*
(a dos próprios fascistas ;e outra"exterior”onde algumas boãs almas sSo vítimas
iludidas .-:os°ft3Crevos de marechais estrangeiros-'.0 papei dos fascistas é tra
zerem a oposição" interior"'essas boas almas, deixando r. oposição "exterior "só pa
r= os-eseravos es marechais estrangeiros".
vemos r.U nóvaoente em pnlavr"s"doutrin’rias" .que fariam rir 3»s gargalhada;" se não se tratasse dum proble
mp tSc sér,io,o esfôryc p-‘r atroir os ueaoerhias ais is vacilantes s ume recon-"
çilipção co . o = sal-?'-ris 1»k,qhe J.hes proporcionaria tódos to posaiMlidades
de
■'OVu.pçPo se
poli
Cie.". pois
não 6 verdade,
que os quepróprios
fascistasatingiram
plena
berdpcepd.oporem
ao govbrnc?
K?o é verdade
os fascistas
o li
máximo di liberdade individual pois como disse Kotelhe Kiw'z:
'■nu:;. ;tb-te pertencemos ? Oposição noutro svaos go'vernóraent8,id"(24~3-47)?
õ-Rcivoses vc-la "abstenção elei tcral^do» democr'f“a cm 1543 . incapazes de for
jar a oporaçso inofensiva,os fascistas procuram mostrar -enquanto vão Lenten
do for,j =>r a inofensiva s. esmagar a Ver".f ~opo..': çãç-^juá
jl-aclo
oha'r
'ó.ó.* ' c
•>■ ré] ris. •" •>.
~r : ./Vão c~ .na—
oFs tó-~ pup'aí>ç'3u~~o nut_-ji "existe d-;"iúTjlT opó'fõ.ç*õ7
” 'Reco-.íiecõ-i‘~>ue*"“-f .“ csSTsla nacionáy“ê" u’Iie "ssémÈIsi- neatóod* pelo govêrno
e dócii instrumento do govêruo, seri-- rsconhecar o buris das oieiçSas co "ovem
bro do 1Í43 c o carácter totalitário e íascist.- (to gcv-trnc Daí ter o govbrno
dc saiszar d®do inst-uçOes “os deputados para sc abrirem um pouco et. criticas,
tíc forma a <i=r uma np»rp.ncia de disoussSn livre r.-."Assembleia h'acional«e pode
rem vir dizei- no >.i.t que»a sua seção n* Assembleia Kvcionsl foi sempre pessoal. ninguém tenao li-ait=-d,o o exercício do n-.fi.dat i".Isto nat'-.',’1ve«te com a con
cio8c de,nos pontos fandpmciitais.nflo contrariarem o govémo.-e.nnn cunclusOes
dos debates manifestarem a sua confiança cm s»J. 'z-u & U-..
nssim orécvc.erac os deputados f.--seistas ainda que,Alguns tenham compreendi
do um pouco m l o recado,tenham lev-do d-.-mnstado r serio o seu pap-.j o escim
tonlvm trozitío a luz,factos que seria bom terem flcatíc na sombra.-Daí 0 sensura
nur ii.os
fcita p. lo presidente da^Asserabl.-ia K"cional", ao d. zer que"nem tbâas ar formos Ur. intervenção pari ementar
i. r. s; õo ; e;ires1’..o que"por ven
tura ce. tos assunto.- nflo terism sido oportunos"- .
K»3 melhor ou pior representados os papeis,; ir.ds r. j.eg: slatura.os fascistas
vieram negar que,!nò parlamento{sicjportugufes nflo haja oposlç3o11 (Botelho f/.oniz,
lug c i tado-). '“il» ixiato- sublinhou o conicndsnte do corpo intervencionista dos
Vivi•"tos-tr"duz-sc n“ crítica que os cl.;-tos d - n.-ção,em ncrcc dos seus eleito
rts, livrt:v.oi.t.. ..Xfc-rctm" (idem).
isto não evitou.por exemplo -oue fbssem cast-gador con 1C o .15 dias de deten
ça0 guardas fiscais de Vimioso que enviaram um telegrama de agradecimento no
deputado Ernesto ,subtil por ter fa.laao n» suo situação n=‘‘fsscmbleia Nacional",
Mas,“diante.

\

-380 Presidente da"Assembleia Nacional",Albino dos Reis,na sessêo de encerra»**$•(24-3-47)afirmou que a"Assembleia Nacional",pelo seu trabalho
«mostrou que dispensava,efectivamente,uma oposlçBo organizada dentro desta
Assembleia"."Esta Assembleia desenvolveu uma acçSo de crítica sos sctos do
governo e eo mesmo tempo exerceu com tanta intensidade a sue funçSo de re
presentante das aspirações,dès intetesses,das reclamações,que estou certo
que se pode dispensar,pera o exercício dessas sitas funções da Assembleia
a exTsIencia duma opõsi;3ó organizada^
6-H*o fica por aqui a demagogia fesciste.Proclamando -t8l como o partido
previra- a"Uffliao Nacional"como"grsnde frente patriótica",os fascistas procuram
mostrar que.dentro da»unlõo Nacional"cabem portugueses de tõdes as tendências
políticas,excluídos n°turalmente os totalitários comunistas.Esse e alias o as
pecto demagógico que desde sempre a ditadura quiz dar à"Uniâo Hscional". Logo
no ert.l dos seus Estatutos se diz que"é uma associaçSo sem carácter de parti
do e independente do Estado"e vai-se so ponto de estatuir que"é incompatível
com o espirito de partido e de facçõo política".E assim os fascistas procurem
convencer os portugueses de que na"Unlõo Nacionnl"podem entrar e aí defender
livremente as suas opiniões,todos os que "estSo pela^naçSo".
M=rcelo Caetano salienta mesmo(ll-ll-46)quc isso é ja uma realidade,pois
"na "UniBo Nacional"há uma tendência conservadora,uma tendência centrista e
uma tendência social-progressista". E um orador na Conferência da"Uni8o Nacio
nal"grita que ele também é da oposíçSo,ds"oposiçSo que nBo é malévola".Entre
tanto,Marcelo Caetano que sem=nas depois deveria ser nomeado Presidente da Co
missSo Executiva da"Oni?o Naclonal",esclareceu bem o limite dessas tendências
e dessa oposiçõo;
"Tõdas afirmem-dlsse-a sua confiança total e a sua adesSo
sera reservas f> chefia prestigiosa de Salazar"(id).
E aqui temos afin”l(por multo que esteja em contradiçõo com os"Estatutos")
uma afirmaçSo e uma política gue mostram ser na realidade a"UniBo Nacional",um
"partido çolítico"(o partido unico),"dependente do Estado"e envenenado pelo
mal-8 sectário espírito de "facçBo políticp".
7-Apesar das suas afirmações da existência duma"oposiçBo dentro da"Assembleia Nacional"e dentro da"Uniõo Nacional"",nSo é essa a tal oposiçêo inofen
siva de que o fascismo necessita.Essas afirmações fazem rir,ou cuasam indigna
çSo,ou passam despercebidas.Pelas razões atrás referidas o fascismo necessita
de grupos organizados com gente conhecida até jivjo como tu.!*ataristas,mas
tflo débeis e tSo algemados,que nêo ofereçam qualquer risco.
Uma tal oporleso é parti'-•■i.te necessária ao fascismo com vistas ês no
T"s c.-.iiubj. t-s pseuuv
“ticas que está preparando.
6
NOVA MANOBRA PSEUDO-DEMOCRÀTICA
De longe,o nosso partido vem provendo estp manobra e prevenindo o povo con
tra ela.
A análise de situação nacionpl e internacional indica-nos que o salazaris
mo terá que a realizar.Terá que e realizar psra tentar pêr uin diquo ao descon
tentamento da naçBo,para iludir as reclamações dos democratas que dia a dia to
mem vulto,para desorientar e ganhas tempo e pretextos para voltar & ofensiva.A manobra do salazarismo será,assim,em primeiro lugar,um recuo a que é forca
do Pela pressSo nacional no sentido de_realizar eleições livres~.7or outro lá-"
dõ.terá que' a realizar para se lazer passar pôr democrata’ nô mundo e assim tor
nsr mais fácil o auxílio que lhe prests e reacçõo e preparar terreno para no
vo pedido do admissSo na 0NU,uma vez que -por muita voz grossa que façam- os
fomentadores de guerra ainda hoje têm que revestir ss suas ideias expanslonis
tas e de vlolênclascom vestes democráticas,dado que os povos do mundo sairam
da guerra com uma nov» consciência política e um firme desejo duma órdem demo
erática e de paz.A manobra do salazarismo será assim,em segundo lugar,um recuo
a que é forçado pelas vitórias alcançadas no mundo pelas fbrças e ideais demo
cráticos.
Além de tudo o mais,a manobra passada,de Novembro de 1945,trouxe-lhe no cam
ppointernacional alguns benefícios, ainda que nõo todos os que o fascismo pen
sava.
Desde o XI Congresso Ilegal para cá,as medidas fascistas por um lado,as afirmações dos responsáveis fascistas,por outro,confirmam esta análise da situa
ç8o e mostram que o govêrno se prepara,com cuidado e prudência para essa menobra.
No seu discurso de Novembro,disse .Sslazar:

"Sejamos largos de pensamento e aceitemos as corr6CÇõeí; e desenvolviam
que o regime comporta sem se negar;intensifiquemos a aplicação dos prií.
pios que só parcialmente têm sido eplicados quanto ã organização e repre
sentação dlrecta no estudo dos interèsses que se movem no seio da Nação".
No mesmo dia e no mesmo lugss,o homem do patriorcado,Braga Paixão,falava
ns"auío correcç3o"e no"aflnamonto"da6 Instituições fascistas,E o Presidente
da"Assembleia Nacion8l"fasciste,Albino dos Reis,sublinhava que"os princípios
sofrem limitações"...e”condicion8lismos",que"dentro da doutrina"devem os fascl "t ?3:'me'lhorar as suas soluções","actualizé-las constantemente" ,que"deverao£caminhar no sentido da ampliação da liberdade de expressão sob todas as forcas
□as".E,tudo isto,não oferece dúvidas que,como insiste Albino dos Reis,
"são precisamente os princípios políticos da democracia moderna a que a
lc-i fundamental(a Constituição fascista-D)porfilha e estatue".
Voltando a falar na posse de uma Comissão Executiva da"União Nacional",em
4 de K°rço,Salazar,aindà que animado pol8 ofensiva da reacção mundial tenha
nòvaraente a audácia de defender oe métodos fascistas como nos velhos tempos de
Hltler.vem insistir na"neoessidsde de recorrer mals do que seria de razão a
um eleitorado de tipo individualista"e na eleiçSo.por disposição constituciorv
nal,do Presidente da República e da Assembleia Nacional.
posteriormente,no esclarecedor discurso que o hoje Ministro do Interior,o
grande accionista da CP que,como Ministro das obras públicas,realizou o mono
pólio ferroviário,pronunciou em Braga,em 27 de Março,apareceu claramente anun
éi=do o propósito da nova manobre:
"SÓ falta vencer mais uma etap8-disse-para a definitiva consolidação dos
princípios o dos processos que se tornaram doutrina da Revolução de 1926"
E.as referências ã"fase crítica que temos de atravessar =inda"íã"oportunid"
dade"qut a oposição tem ainda diante de si,confirmam o mesmo proposito.
Mas não se trata apenas de palavras.A propaganda feita pela Emissora Nacio
nal o por jornais governamentais do recenseamento,o funcionamento de postos
de recenseamento nas sedes da"tJnião Nacional" e Legião portuguesa,o fortelec'
t*
- "áqulna fascista,tornara claro o mesmo propóslf.c,.Não ofere.
uu—i- - --.--a qu„
'■"lazariprna ••
■n-vrr - ..jota "eleitoral".
Que aspectos tomará essa msnobra? Dissolverão os fascistas a"Assembleie Na
cional'-v Esperarão pela"eleição"do Presidente da República que, segundo a Cons
tituição.deve ter lugar em princípios de 1949? Remodelação do govêrno numa bã
se"nnls a:.rple"para a realização das eleições? Os fascistas são prudentes e,pã
ra que os democratas se não possam preparar convenientemente,calam os seus pro
„:ct'ç procurarão colher os democratas portugueses de surprezs,pois a surpreza,além do earacterística de todos os golpes traiçoeiros,assegura inicialmen
te vantagens que não são para desprezar.
Entr tanto,se não podemos hoje prever em todos os seus pormenores a msno
bra salazarista,podemos determinar algumas das suas caractcrísticas.
1-Podemos afirmar,em primeiro lugar,que na nova manobra pseudo-democratica,
•.»/> exaetamente *a c^ndlçõ»-" d" Outubro-No^enbro de_JL945.
uo..v
no li Congresso
« iascisr-.o
colhe
mentos e não deixará de tentar tirar maiores efeitos com menores_riscos".
0 fascismo aind° que tenha que fazer algumas concessões, tomará tbdas as n.-.
didas para procurar evitar que os democratas portugueses aproveitem a situa
ção para desenvolverem o seu movimento.0 fascismo procurará,por todos os mei
os, imçedir uma ampla movimentação de massas ã base das eleições.0 fascismo pre
’ ar todos os meios,quebrar a unidade anti-fascista.O fascismo tomará
medidas a.:..da mais violentas para impedir a acção do nosso Partido no movimen
to democrático nacional.
loto que impõe a todos os democratas?
I.um constante estado de alerta,de forma a poder com prontidão apontar
ao pafj português o justo caminho a seguir.impõe qúe em todos os democratss h^
ja a ideia de aproveitar as mais ligeiras concessões com vistas a fortalecerem
is suas ligações com as massas populares,a alargarem e consolidarem a sua organização. Impõe- a todos os democratas o dever de não tomarem atitudes isola
das, de não procurarem lsoladamente"tentar a sorte"quc o fascismo venha a ofe
recer mos ao contrário,sold=r mais ainda a sua unidade e encontrar,em quais -uer clrcunstãncjas,uma linh" comum de setuação.impõe a todos os democratas,f_i
n«j.munt‘.,e,eia especial,ao nosso partido,o acrescido cuidado na defèsa de re
pressão fascista,n« defêsa das nossas organizações e dos nossos quadros.
2- Km relação ã futura manobra,podemos afirmar,em segundo lugar,que o sala•°rismo fará todos os possíveis para que ama oposição inofensiva concorra as
eleições.

-40(• hoivre atitude dos democratas portugueses que tivesse contrariado os pia
■»b fascistas foi a bolcotagem As elelções-burla de 1945.4a megrftB liberdades
que oa faaolstas então concederam tinham eu vista tentar a oposição s ir As
*elelçOes"en condições de ser esraagadoramento derrotada.Exigir reais liberda
des,reais el6iç0es livres e não ir As eleiçõos-burle,Inutilizou prèticamente
a manobra salazarista,aos olhos dos portugueses e aos olhos do mundo.
Que“tal atitude atingiu o alvo em oheio,mostra-se no discurso encomendado
que Botelho Monlz(talvez o elemento fascista que mals ectividade desenvolve
para a crlaçSo da oposição inofensiva)fez na sessão de encerramento da"Assembleia Nacional".Se hafausAncla de representação das oposições exteriores(já
vimos atrás o que isto 3ignlfiC8)no seio dp Assembleia Nacional",disse Ale

"De quem é a cuJ.pa?porque praticaram a falta de nSo se apresentarem As eleições?","Sei que muitos situaclonistas mais convictos e mals combativos
-acrescents-lamentam que essa fslta estratégica e tática tenha sido come
tida".
0 fascismo não se limitará a convidar a oposição a concorrer As novas elei
ções-burla.É uma hipótese ele poder ir ao ponto de der apenas certas possibili
dedes de propaganda aos que defendam candidaturas nas eleições.Mas é uma reali
dada multiplicar presentemente as suas diligências pars convencer os elementos
vacilantes a comprometerem-se nessa atitude e assim,intenta entrar na manobra
com a certeza de que uma oposição inofensiva concorrerá.Ele diz aos elementos
vacilantes:Se estivásseis na Assembleia N8cional não terieis uma tribuna para
manifestardes as vossas discordâncias?Ainda que era minoria,não estaríeis em me
lhores condições para lutar pelos vossos ideais?Estes cantos de sereia apareoêm
cem claramente naa palavras de Botelho Moniz,que conta alguns dos seus"amigos
querido8"entre os"chefes políticos da oposição":
"Sei que os homens mals viris £ mais independentes das oposições confessam
francamente o ferro que festas cometeram e verberam 8 desorientação ou o
conformismo com atitudes estrangeiras("ordens de Moscovo".possivelmente
conhecidas pelos M.dos Negocios Esirangelros-D)que determinaram Asse ferro11.
Nos também sabemos de que"homens virl8"e"lndependentes"se trata.Daaueles
que em Outubro-Novembro de 1945 ainda pensavam em aprobeitar em benefício pró
prio a manobra salazarista e que só o não fizeram porque o possante movimento
de unidade democrática os passou a ferro,sem quaisquer cerimónias.É completamenta natural que hoje conservem suas opiniões de então e pensem(para qusndo
de novas manobras)corcorrer"destawez"na ldeis de não perder nõvamente a opor
tunidade de ascenderem e posiçOes de relfevo.
Ha,porem,outros democratas, 3em quaisquer contactos directoa com o salazarls
mo,que defendem uma opinião de certa forma semelhante.Devo aqui referir clara■ente que alguns aderentes da União Socialista,organização do MUNAF e qua tem
os seus representantes no Conselho Nacional,tfem manifestado a ideia de que,naa
próximas eleições os democrat-es,,não devem colocar ao govêrno as reclamações a
presentadas em Outubro-Novembro e de então para oé",e devem entes apresentar”
os seus candidatos. . ,
.
. _
Isto que impõe a todos os democratas?
Impõe que desmascarem,sem. quaisquer hesitações,aqueles elementos que cons
piram e se comprometem com c. fascismo,que façam desde jé,hoje,crítica aberta
aos seus conluios e compromissos com o fascismo,que mostrem os verdadeiros
propósitos daqueles que,nas futuras elelções-burla,em vez duma acção conjugada
com todos_os outros tifimoerataa.com uma orientação comumaenta aceite,procuram
tornar-se os ceriditiãtos d» sonhada oposição inofensiva.
Impõe ainda que,em relação aos elementos sincerof. que não tfem em conta a
natureza do fascismo portufjufes e que,por uma errade análise da situação inter
na e internacional,pensem Jever-se ir a umBs eleições-burla em quaisquer con
dições ,um trabalho de esclarecimento político e um osfbrço psra que se compro
metam a não agir isolados dos outros democratas.
Impõe,finalmente,que fortaleçam a ideia de que a ida ou não Ida a umea elei
ções deve ser resolvida <le comum acbrdo pelos democrt^ps portugueses.
3-Em relação ft futura raanobra,podemo6 afirmar', em teréeiro lugar,que oaalszarismo não deixará de p~nresentar-se como o camplão da"concordia nacional",~
procurando mostrar que •íi.-aberam todos os velhos ódios,qi.« 3eentrou numa época
de reconciliação de todos 06 portugueses,quaisquer que sejam as suas opiniões
políticas para servirem apenas a nação.
já hoje os fascistas insistem em que se deve abdicar de "questiúnculas de
pormenor perante o essenclal".jé hoje insistem em"ebrir os braços",flo"pecedo
da divisão»,em"abraçarem-se como irmãos todos portugueses '.E no encerramento
da leglslstura da"Assumblela Necional»é pedido que
"seja traduzida em actos decisivos,firmes,rasgados,gve.ic.es como tudo que
parta de homens gjendes,a aspiração da unidade patr-iótica";é"pedlda"pelos
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deputados f»>sclstPs"o liquidação completa das punições do passado político
dos nossos adversários" | "o perdão mútuo das nossas^ injúrias-"-; é -pedido que ãquèles que,monárquicos,republicanos,ofledoiSj ssrgentos, funcionários demltidosj
"que souberam combater pelos seus ideais",sej8 permitido"regressar aos quadros
dros,dentro das situações que lhes competirem pelas suas idades e pelos seus
serviços".

(jue anunciam estas palavrps? C propósito do fascismo de qualquer medida de
magogica,como reintegrações e mesmo bbdo de colocações do anti-salazaristas ê
antigos militares anti-fascistas,ou que o govêrr.o pense estarem suficientemen
te canqados e vencidos paro oferecerem perigo,ou que se tenham convertido ao
fascismo,ou que constituam a tal oposiçSo inofensiva e dócil disposta a parti
cipar na manobra em preparação.
Isto que Impõe a todos os democratas?
A necessidade de tornar bom claro perante s nação que ninguém mais que os
democratas deseja a concórdia e 8 reconciliação nacionais, mas que estas só po
dem ser estabelecidas na base da concessão ao povo das liberdades fundamentais.
Isso impõe que se torne bem claro perante a nação que a reconciliação dos ele
mentos vacilantes com^o salazarismo nada tem que ver com a Unidade e ConcórdT
a Naci Nacionais,n**o ó em benefício do povo e da nação,mas pare perpetuar o
regime e o govêrno anti-naeionais.
4-Em relação & futura manobra,podemos afirmar,em quarto lugar,que o fasclsclsmo f°ré o máximo de esforços para t&r o seu aparelho político mais organi
zado y mais solido e mais activo do que em 19457
0 salazarismo reforça a"uni ao Nacional",procurando ampliá-la 0 consolidála orgãnicamente ou,como dizia Salazsr, "alargar,reforçar,consolidar na intell^
gência e no coraçõo dos portugueses a grande frente nacional"(4-3-47).
No Portõ,Marcelo Caetano,grita que anUnião Nacional" "deve ser o pensamen
to do que querem e do que pensam todos os portugueses"(26-4-47),depois de ter
sublinhado que ola ó"uma frente nacional,compacta.onde tenham lugar todos
quantos defendem s pátria-contra os que a negam"(28-3-47).
Em Braga o M.do Interior insiste em que"ha que formar quadrado coeso,todos
integrados,constructivamente,com sinceridade,na"Erente Nacional",que Salazar
ainda h° pouco expressamente preconizou sem antagonismo:: embora também semabdicaçSo de princípios basilares diferenciados" (27-3-47) - ''0 P
"C Partido único condunzindo ao totalitarismo cio estado está fora da nossa
doutrina".disse Salazar(4-3-47).
A verdade ó qUê â"'jnião Naçionsl"é precisamente o partido único que resliza
o totalitarisRo d" govtrno.l* caber *r>d’T' as" ter.tífer,cias"não 6 verdade?Eis é
ampla frente patriótica, só exige pátrio ti a.... ..
's .""o 6 verdade?A sua dl
recçõo não tem facciosismo c ó estranha ao espirito ce p-. t_úo,n3o ' ioídíue?
jn*ao como explicar que Marcelo Caetano,no acto da sua posse tenha dito que
"a União Nacional continuará a ser fiei depositária-e espero que sempre o
encontre fidelíssiraa-do pensamento de salazar"?
Ao mesmo tempo que desenvolve a sua propaganda no sentido de alargamento
da"União Nacional",o salazarismo reorganiza os quadros de"UN";vem de há muito
reorganizando e multiplicando as Comissões Con^ V'5 as o de freguesia,faz ade
rir os seus adeptos desorganizados o qu>- lupi íca a1 oi e.c...^"aceitação dassua
disciplina"(Mercelo Caetano. e.u ^3-3-47)aos novos oderentes)e a nomeação de M.
Caetano para Presfildente da CE si gn1 f" ■•'qu.e a^Uniãc Nacional "entra entra numa
fase nova. da sup acção"com vistas ãs eleições fl realizar,ouer pera a presidên
«la da Reçúblice,quer par° a Assembleia Nacional e outros‘órgãos de administra
ção”("0 Seculo"de 5-3-47).Salazar não esquece a desorientação que em Novembrode 45 lavrou nas suas fileiras com o choque do movimente democrático crescen
te; não esquece a débil acção dos seus partidários por todo o país e a sua in
capacidade para levarem ãs urnas mais que uns escassos 20 e tal por cento dos
• leiÇõras inscritos.Daí o reforçamento da"UN"e de todo o t.rab8lho"político"do
govêrno.De facto,para salazar,o que é"politica''’ Ele p define:
"É o conjunto de meios-pontifica galazar-pelos quais a consciência pública
é levada ao estado de adesão ou simples conformidade com squêles objectivos e colabora com o poder na sua realização".
A política serve"para obter a obediência voluntária dos homens,a adesão
do seu espírito,a fôrça do seu apoio"(4-3-47).
Isto é bem claro.A"política"para salazar é o conjunto de meios(a mentira,e
a calúnia, a organização coerciva, além da proibição durna imprensa p organiza
ções políticas da oposição,além do PlDE,do Tarrafsl,etc.)para obrigar o povo
p"aderír","conforoar-se"e"colsborar"com salazar.Daqui o concluir que,se s opo
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deu « devida importância b"política"...
Isto que impõe a todos os democratas?
A necessidade de contraporem &^organização da"UN",um amplo trabalho de or
ganização b escalo nacional,que vá a todos os cantos do país..4 necessidade de
darem vida política a todos os organismos da Unidadefdo MUNPP e do MUD)de for
ma a- apetreché-los politicamente.A necessidade de desmascarar o carácter de partido único da "UN" salazarista.

7
0 RECENSEAMENTO DE 1947
5-Em relação * futura manobra,podemos afirmar.em quinto lugar,que o salaza
rismo procurará efectunr as eleigões-burla em tais condições que tenha de an
temão o resultado gerantidõí
para tal não só fortalece o seu aparelho repressivo,político e administra
tivo como dispõe de uma lei eleitoral anti-democrácica e f. z realizar ura recen
seamento.de forme que a oposição se não poude ou nSo quiz inscrever e era que
fascistas,vivos ou mortos,e aqubles que dÊles dependem,foram inscritos,tivese
sem ou não as condições requeridas pela lei.
Aqui devemos dizer que,era relação ao recenseamento de 1947,o nosso partido
não fez aquilo que deveria e poderir ter feito.
Como é sabido,no recenseamento de 1946,sucedernm-se as falsificações e as
irregularidades.Todos os democratas -incluindo o nosso Partido- aconselharam
o povo a recensear-se.0 que se verificou então? Num ambiente de intimidação
crescente,os postos democráticos de recenseamento foram impedidos de funciona»
As sedes do MUftorara assaltadas e aí apreendidas milhares de listas.Os postos
ou só estavam abortos ãs horas do trabalho,ou não atendiam os trabalhadores^ou
criavam-lhes toda n espécie de obstáculos A inscrição,exigindo os meis fantés
ticos documentos.Circulares confidenciais do M.do interior e d3 "UN" deram in£
truções para não recensearem os elementos conhecidos como dessfectos à situa
ção 'política.Muitos democratas foram cortados dos cadernos eleitorais,sem qaal
quer justificação.Ao mesmo tempo,os fascistas faziam inscrever"oficiosa"e"co-~
lect,ivamente,|as pessoas d-- sua confiança ou aqubles sbbre os quais,como funcio
nários,etc. .exercera todas as coacções.Ó recenseamento foi pssim efectuado, ao
mesmo tempo que eram cortadas aos democratas ttdas as possibilidades de propa
gands por via da imprensa,ou em reuniões públicas.
Qual a posição a tomar em face obste procedimento do govèrno? Quere-nos pa
recer que a posição justa era; por um 1 -d~
q
ars tal recenseamento
não podia servir de base a umes eleições livres,por outro ledo, em relação ao
recenseamento de 1947,mudar e nossa orientação. íim vez da cor.signa"Ao recensea
Naento",havia que orientar o povo português no sentido do exigência das condi
ções fundamentais para se ir ao recenseamento.Essas condições deveriam ser,
quan.o a
nova 1 a* ela1 tarai-donde desaparecessem as limitações anti-democrátlcas ia ectual lei e,participação dc representantes da oposição deraocráti
c«(designados pelo MUD)nos Comissões de recenseamento.Continuamos a pensar que
esta era a orientação que se impunha bs fbrças demccráticas.E,ã bese dela,de
senvolver um amplo movimento de massas ã escala nacional.
. UBs a esta orientação n^o correspondeu ume octuação conveniente do nosso
partido.Nbo fizemos discutir a situação no nosso próprio partido.Não soubemos
e teàpo.. levar a discussão dfeste problema ao movimento de Unidade Nacional.NSo
soubemos convencer os outros democratas da justeza da nossa orientação.E nem
sequer n*~-*uiss.a Imprensa agitámos devi demente o problema capital, que resultou
destas deficl&ncias?Que,oo passo que o nosso iar ti do,nas'referências públicas
que fez ao recenseamento »conseihnvs os portugueses a não se recensearem,e ao
contrário, a exigirem as condições para. isso,os organismos do MUD, tardiamente,
em fins de Fevereiro e até em Março(note-se que o recenseamento encerrou-se ai
em 15-3),ainda que dando instruções para os democratas pedirem representação
nas Comissões de recenseamento,aconselhava-oe.entretanto,a recensearem-se em
quaisquer condições.0 documento da Comissão Central do MUD requerendo ao M.do
linterior "o deferimento dos requerimentos apresentados,pedindo e representa
ção nas Comissões de Recenseamento"e"a representação da oposiçSo.por indivídu)
os designados pelo MUD era t&das as Comissões Recenseadoras11 foi sõmente envia
do a 28-2-1946,isto é,15 dias antes de fechar o recenseamento.
Daqui resulta que houve uma diferença de orientação do Partido e do MUD que
só pode ter crl”do confusões e incompreensões.Resulta ainda que o recenseamen
to de 1947 não foi suficientemente aproveitado(débil netuação do partido,ectúo
ção tardia do MUD)ppr» mobilizar as massas democráticas portuguesas.
Como respondeu o fascismo aos requerimentos do MUD? 0 fascismo indeferiu o
pedido do representecão nas Comissões de Recenseamento e,nã.o contente cora isso,
mandou por todo o pais chamar h polícia os membros das Comissões que fizerem
tais requerimentos exigindo-lhes provas das"irregularidades"de 1946,ameaçando
o 1nti-n

• Intimando. Os deraoer*tes r^spwider.*iLjqn tM*-a-.paris _com firmeza e desasEoiw
*re e o fascismo foi obrigado n recuar nà" sus ofensiva.Úad—n-representação dos
íemocrstas nss Comissões nSo se verificou e o recenseamento de 194?"f»i8sslB
feito tento ou mais irregularmente que o de 1946.Apenas como amostra dosfiàUodos fascistas transcrevo a seguir uma passagem da circular confidencial 3667-68 de 15-6-1946,assinada pelo governador civil de Santarém e dirigid8 aos pre
aldentes das Câmaras Municipaist
"Desnecessário se torna afirmar n V.Ex-.,-dlz o governador fascista-que na.
inscrição oficiosa de novos eleitores se deveter muito especialmente e® '■
conta a sua sdesão bs ideiasvque acima de tudo colocam Portugal como Esta
do independente,dentro dos solidos princípios de dicipline social e da mo
r*l colectiv».Nesta ordem de ideias peço e V<Ex2.pars empregar os seus me
lhores esforços e o costumado zêlo,no sentido de que o recenseamento a or
ganizar e completar(sic)nêsse concelho seja o meis perfeito possível".{Pe
ra bom enetendedor,meia palavra basta,não é verdade sr.governador civil,
ten,Cor.Valente de Carvalho?)
Vemos assim como procedem os fascistas.
Vejamos agora qual foi a atitude da massa democrática em face do recensea
mento. Ao passo que em 1946,devido ã situação que se vinha de viver quando das
eleições-burl»,devido h acção conjugada de todos os democratas,devido 6 exist&i
cia,no princípio do recenseamento,dc sedes do MUD,houve um importante movlmen
to da massa democrática para se reeensear,èste ano,devido b repressão pcrescT
da,às experiências das irregularidades de 1946, à opinião geral do carsrcter ~
fascista do govêrno dc S»l»zar,h consigna do nosso partido e b tardia actuação do MUD,s massa democrática,na generalidade,não se recenseou.
Desta forma o recenseamento de 1947,onde abundam as lnscrições"oficlosas"e
onde faltam as inscrições dos democratas,não reflecte o eleitorado português
e não pode ser considerado uma base pare a realização dc eleições livres.
Isto que impõe a todos' os democr.»tas?
A divulgação do cprácter do recehceamento de 1947 e a insistência na recla
mação de eleições livres com as condições para serem como tal consideradas: li
berdades democráticas e recenseamento com fiscalização da oposição democrática
Estas são afinal reivindicações de todos os democratas portugueses congre
gados em volta do Movimento de Unidade Democrática.
8
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Vemos assim a3 linhas gerais em que a nova msnob-a pseudo-democrática de
Salazar se virá a realizar,se nflo houver grandes modificações na situação na
cional e internacional.
A Salazar não bastam,porém,os seus manejos para e criação duma oposição 1nofensiva que acori
eleições,nem apresentar-se como campiâo da"concórdia
nacional",nem reorganizar o seu aparelho politico(a"UN"),nem falsificar o re
censeamento , nem fortalecer tõde a sua máquina repressiva e administrativa.Tu
do isso não basta ainda ao salazarismo para maquinar sem insónias a sua nova
manobra.Para o salazarismo têdas essas medidas,que continuam reduzindo Portu
gal a um campo de concentração com 89 mil quilómetros quadrados e 7 milhões
de habitantes,não são nina» suficiente garantis para a realização de novas eleições"íão livres como na livre Inglaterra"(salazar),dentro desta radioss"de
mocr»cia orgânica e ordeira"(Cunha Gonçalves)
E não são garanti» poraue,apesar de todos
r»najos e violências fascis
tas,apesar da acção de dii/ioionise derrotisoas,os d .secretas portugueses
se mantêm firmes e unidos,alargando cada dia meis o sua base de apoio e des
mascarando irnpl ~CrV.;1-nc.Ae a política snll-nacional de Salazar.Contra todos os
esfbrços do fascismo e seus agentes,os democratas portugueses mantêm-se unidos
no MUNAF ã frente do qual se conserva como organismo de máxima actividsde no
movimento democrático nacional,o CNUAF.Apesar,também,dos manejos e persegui
ções do fascismo e seus agentes,o grande movimento legal dos democratas pelas
liberdades democráticas fundamentais e eleições livres, o MIID,continua vivendo
e lutando,CPd» dia com mais solidez política e orgânico,com meis prestígio e
influência.
Algumas palavras sõbre os movimentos de unidade anti-faseista;
1-S6bre o Movimento de Unidade Nacional.Ka quem pretenda,porque o triunfo
sõbre o fascismo não Fõi oferecido numa bandeja,que os democratas devem rever
todos os seus métodos de organização e o alinhamento das suas fêrças e que o
MUNAF não corresponde já ãs condições existentes.Os que assim pensam são squê
les que pensam também que chegou a hora dos arranjos"entre amigos"e dos com
promissos.Em alguns pontos do país há mesmo quem vá mais longe nas suas afir-

mações.Há quem diga que o MUNA? deixcu..giaipiesmeru,e ,i« _j . ...
' •
Estas opiniões tfcra uma base em que sê apoiam,Essa base é o ãèuii _i ■ .!....,
de organizpçbo e ogitaçSo levedo a c.-bo pele BUòV? desde o manobra eleitor©:
de Novembro do 1945«Uns porque acreditaram na fácil conquiste de democracia,
outros porque passaram a empregar .03 suas energias na lure legal muitos snti-fascistas se desinteressaram do trabalho rio : ‘.‘NaT 0 Cons.-lho' Nacional nío .
parece durante longos meses perante a neçSo definindo a cue posição em face”dos acontecimentos que se tõiu vinqq.fl suceder. Mv/i tos CUH parslizaram eomplet.
mente a sua seção ou dissolversm-sé. 1\ imprensa cio KUÍÍATi'.salvo a imnrensa re- "
gion°l,não mois se foz ouvir. Comissão Executivo do CH.por incompreensões vá
rias e falta de c-~p"ciGacc nossa,trrasta-.se há cultos e muitos a&sc" "OJíia sctividade reduzida .« irregu";»r.•Jòii.-rs estas tt.flcibi.císe constituem uma bt.-*> em
que se apoiam as opiniões liquidacionistos acerca cio MUNAIA
Isto n3o Gignifioporém.que tais opiniões sojam .juPt--s.Se mofo algum.0 nos
so dever c empregar 0 melhor dos nossos esforços para vencer essas defic.1Gr.ci
as c d~r uma nove vida so MUNA?.
"5 e d”r urna nova vias ro .iiUliAIT.
Non últimos meses tem-se veriflcpdo alguns progressos.Muitos CUN tem sido
reconrti cuidou, e alguns organismos co joí itio publicado manifestos e jornais.
Mesmo em nome do Conselho Nacional tèai sírio feitas algumas publicações einaa que num nível político muito, inferior hs reais possibilidades oio roovimon
to,}.i-is o nosso Partido está longe do ter feito tudo quanto podia-. Assim como T
no domínio da org»nizsç*0 c.'bc-r,os a nós a. tarefe decisiva pera reviver, os
CUN e os outros organismos do NUM,'csia no domínio dr agitação e propaganda,
está bem visto que, se nBo fbr o nosso partido .0 resolver o problema técnico,a
"Libertação Nacional1'tnrdarú índefinidair.cnt.r; á sair iluitOo obstáculos tOm surg
gido e não é o menor as promessas que nos cão feitor e que não 53o cumprid-'.
Se queremos,porem,ajudar o movimento ce UN devemos daqui sair eom o propósito
firme de que o partido resolverá brevemento.mesmo 00 prtço òe sar.rifíeios da
sua pcçSo,de su« p,_;itrç»o,propagando é trabalho de educação política, a pisblica
$80 ds"Libert8q*o í'-ciòn=l". Se estamos de . sebrao com êsies sacrifícios, «Liber
taçso Nacional" sairá em breve.
Do fortalecimento, do MUNA? deponde em stuite 0 futuro da unidade dos anti
fascistas portugueses, A eorsol! *~~t> política < org&nicn do MCNAP assegura es
sf> 1:1 •
■
•
'..-ee du.-,._0i jaçõo rio1 MUNA? ser ta o princípio do
rompimento 0
=nti-í'assistanr.-- ssário porém que fique bera claro
que não está apenas r; ? mãos de Direoçõo e- trai do Partido e muito menos do
Secretariado,conseguir essa consolidação. A Dixlo Central do partido,o Se
cretariado rio Comité Central e s Delegação rio Partido no MUNA?
. .i
to poi" essa consolidação .Mas não podem fazer tudo * r
- ■ . jo c.ijfiAF tem”
que ser encsrac- como uma tarei- Inadiável po.
.0
organisoaos de direcção do nosrr, partido.pelos Comités Provinciais .-..'oiratés RogJÕneis,e Comités Lo
cais,.Em
a parto,o nosso partido teia de lo??ar por diante ura decidido esfbroo junto cios ;v~.
?»s r."-is firmes ••• a-v:; que os Cuí: sejam reorga
nizados e adquiram >v> V'
'
... v ,,„oei dc guias de todo 0 mo
vimento de unidade na lu.ta contra o fascismo sal; z-Tist' .
"õ.bre o MUD.íiá quem pretenda, dn.ios oa sacrifícios exigidos pela luta con
trr, a aitsuuiu ;'>c- u h~JS devo meter-se .ta concha.para! izsndo o reu
trab»lho fic orgeniz-iç'-o,não fazendo qualquer propaganda c- eguaroando melhores
dias...Há elementos em Comi—Sus Dlstrix-.-iis que se opCefli n criação de Comis
sões do tóUD.porticu ..ormente de trabalhadores 0 0 qualouer actus.jSo d- massas.
H* -Noutros que, ao c jnvocare® reuniões.prometem i-t; nulorldacU-.s cue aí não fa.l*
rSo representantes -*o.. trabalhadores ..das mulheres ' .
inf»r1 o—-», por >*•-•“? t>p cause -rtraníieza 0 r.c\ ____ _ ú.....1-,.. ,.10
bleia de 1- j
,(:.ado propunha que ficasse
expresso nas reivii riucaoces —
_____u .
todos. oc. partidos políticos11
e "sufrágio uni ver: al»,tbre ri,. , ..tirar a sua proposta paro" evitar a desunião
...e outras tcndôw.i ’n prejudiciais í&k ep«rteico no !li;i,como propostas de elaboração rio meditas governemos.' -j.u congresso;;, etc..
Entretanto, estas oplniõ. s,pr. ;iost;;s e ti.ndfthcíaa, níi-j tbm impedido o desen
volvimento do KN.D •: o pro;;s(-gui,.;,:;;t(.- infatigável d; iut.r- Legal dos democratas
põrt.igúésés-Defrontando as ileclãBaçSes de ilegalidade,ss prisões,os julgamc.itos,ss fianças,os ôS.i'6rços para s divisão e"rcorgí*).izsç*o em moldes pacíficos1,'
os organismos dirigr ntes do í,:UD tèr: lionrar1
d, fendido os direitos do po
vo pert ‘gufes contra as violbr.tias <• nrbitrari.-.dac,,i.-i; fascistas(contra as riopor
tações,.-. 'fensiva aus jovens -lemocrstss.o iorrefal etc.Je tem insistido,com
uma firme o.
;ã *1 nas reivindicações eomii,. a todos cr aemoorstas portugueses
HÓ çoréra. una def .e«:. ..■-1 <: no \íU'D qUe ,eis benefício da ours.-i ds dnmocracis é
necessário que seja vencifi’ , 3^1 rc s acçSo d. co:oi.5sSo Ccr-tral. e d. olguraos co
missões distritais, i-^r meio ce ;ircui=res e de espaçadas reuniões ampliarias a
maiorin dos organismos do i.:ui) r.so té;, uma vida poli'toa,Mui tas comissões do
MUE limitam-se a ?>* i-M,"; os seus componentes e © tomar connecinento dss circu-

jsres dos organismos superiores, mas não conduzem nenhuma activldade prática,
jjflo estabelecem planos de actuaçto no domínio da.luta política,da ssslstència
d* proppgandp,da organização.Tsls comissões são esslra organismos com uma vide
|>era pálida que nSo asseguram o grande desenvolvimento e notusgRo qu» o MUD de
ye ter.E daí a necessidade de que t»l tipo de funcionamento de 0OK1Í8B06Í sejs
modificado e que todo o MUD.era todo o pais e não apenas nas cidades máíè irapij
tantes,em todos os s.ectores, nos concelhos, n=s freguesias,r;?s localidades, nos
bairros,nas empresas,nos campos,nos meios intelectU55.sJ.e,flF-tístic®SjiBtênsI¥li
que a sua seção e ganhe uma constante vida politica,dehtro dos seus objectivoa^
muitas vezes definidos e aceites.
0 MUDJ é hoje um dos sectores laais vastos e bem organizados do MUD.Oom c6r
oa de 20 mil aderentes,com a publicação regular dos seus boletins,coo uma sctuaçBo de múltiplos movimentos e seções interessando amplas camadas da Juven
tude portuguesa,o MUDJ cor.stitue pelo que é e pelas perspectivas ifiiêálatas que
se lhe oferecem,o méis importante movimento de massas juvenil jamais existen
te no nosso país.Da sua vitalidade falo o facto de continuar regularmente a
sua setividade apesar da prisão da sua Comissão Central e de numerosas dos se
us elementos de Direcção;fala a substituição dos jovens prêsos por outros jo
vens que imediatamente tomaram firmemente o seu lugar;falam as novas adesões
de jovens de tõdas as tendências,particularmente católicos,em pleno período de
repressão.
No MUD,os jovens democratas têra aprendido muito com os velhos e honrados
democratas portugueses e^rauito devem continuar aprendendo.Mas os factos mos
trara que também e necessário que todo o MUD aproveite os magníficos ensinamen
tos de iniciativa e combatividade dos jovens ~jla«ãtrfgT3g" pdfitjgueses.se isso
íbr feito, aos suco&aac a.r.è -agora alcançados,o kitlb acrescentara novos e iraportan
tantes sucessos.
Contra os desejos e os esforços do fascismo,» realidade é que e unidade
mantem-se.Uantom-so contrn oa divisoras e oa derrotistas.Uante»*se contra os
defensores dos compromissos e reconcillaçso com o fascismo.líantom-se contra
09 vacilantes e os cohnrdes.gentem-ae contra as manobras e as ameaçaa.X,como
merca da firmeza doa democratas portugueses,a unidade mentem-se contra sa In
timidações, as .»meaçee,*a prisões,ob Julgamentos,aa proibições de reániões, de
organização de Imprensa,* unidade raent.es-ae contra o supremo argumento do selazarlamo,a violência e o terror.
9
Q.liE:.! SEMEIA A DESORDEM

l!,tí fjt, ,

A todo o itoniento, ar
ictas sublinham que sSo o regime de "ordem", que se
deve à sua política a"óraem nas ruas" e a"paz r-ncial".Os fascistas dizem a ca
da passo que terminaram cora a luta de classes e ti. ibaloror°ra a concórdia e ã
•harmonia das classes".
0 dirigente corporativo,Fr»nç8 Vigon,por exemplo,agora também membro da co
missão Executiva da"l!nião Nacionalydisse na"Assembleia Nacional" em 20 de mar
ço:
"A luta de classes foi substituide pela luta,esta desejável,no estudo e na
realização das convenções dc trabalho,em combates auo n«o precisam pers
terreiro,outro maior do que 8 área de um gabinete de trabalho"."E o país
goze de paz social que emana de tõdas estas realizações".
Para desmenti àn ir.dl aa-ir/vcl *>s suas afirmações, apenas ui— q-i"-ana depois
delas, a luta de ciasses tomara
tios violentos e dramáticos no movimento
dos operários do Lisiftan. Como o Secreti- d -3 • • itado nrM < • hou no seu cornuni
cado de Abril, o responsabilidade da greve couct excius. .mente ao gov£rno,que
não quiz ouvir "as justas reclamações dos trabalhadores apresentadas junto do
patronato,dos ministérios,da"Assembleia Nacional",INI,etc.,mõs após mês,ordei
ramente.por intermédio das suas Comissões de EmprezaedPuCo:.iiss5o Geral que cõn
tara com o apoio de todos os trabalhadores".Longe de estabelecer a"harnonie do
capital e do trabalho" ■'"paz social",o govêrno de Salazar protegendo ferozmehte os interèsses dum punhado de monopolistas reaccionarios,agudiza os con
flitos de classes,e força os trabalhadores a recorrerem a formas superiores de
luta. E,ent''ão, caída por terra a máscara dn"pnz social", íncppaz de submeter
com embustes e delongas a vontade combativa das massas trabalhadoras,incapaz
de resolver os problemas e dificuldades agravad“s pela cua polítion.O govèrno
vern empregar a violência e o terror em nome de"defèsa da ordem".0 govèrno en
cerra as fábricas,faz carregar brutalmente a GNR e PSP sôbre os trabalhadores
lndefêsos.faz espancar indiscrimir.adamente homens,mulheres e crianças nas ru
as dos bairros populares,prende em massa os trabalhadores.deporta dezenas e
dezenas,sem julgamento,para o Tarrafal.
Quem quer que tenha olhos par° ver não pode deixar de concluir que os de
sordeiros não são -como o fascismo afirma- os trabalhadores desarmados e paci
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v&rno se torna responsável por ''alterações na ordem públic»"que imputa aos se
us adversários políticos ou b ordens vindas do estrangeiro.
Quando em^ordeiras manifestações de comemoração pelo aniversário do 31 .de
Janeiro,que é feriado nacional,ps fôrças fascistas csrreg-m brutalmente sabre
os manifestantes que desfilavam serenauente cantando o Hino Nacional,quem lan
çou a desordem nas ruas,os pacíficos manifestantes ou as fõrças renressivas ã
mando do govÊrno?
Quando,no funeral do ilustre português,o prof.Abel Sal”z?r,as fõrças fescls
tas procuraram dispers=r os participantes no funeral,e arrancaramobrutalmente
coroas fúnebres dos mãos dos amigos do falecido,e fizeram eorgas violentas e
prisões,quem lançou o desordem nas ruas,os participantes no entêrro ou as fõr
ças repressivas a mondo do govÊrno?
Quando no almoço campreste de confraternização da juventude algarvia,fõrças
armadas,apoiadas com metralhadoras e carros de nss.alto, 3 ntervleraxa estúpidamente, botendo o procurando dissolver o simpático ajuntamento.quem lançou a de
sordera nos ruas,os jovens que contavam e dançavam ou as íõrças repressivas s
mando do govÊrno?
Quando,na reunião dos estudantes de Lisboa na Faculdade de Medicina,a polí
cia intervem sem respeitar indicações nem a autoridade do Director da Escola e
dos professores,espancando e ferindo,quem lança a desordem,os estudantes e os
professores que estavam na sua escola,ou as fõrças repressivos a mando do go
vÊrno?
E no l2,de Msio? e no aniversario da Vitória? e eir. tantas e tantas reclama
ções da classe operária,dos camponeses de Portugal,das camadas laboriosas -aTo
gadas pela violência?

Uma conclusão .se irapõe^.ff todos os portugueses honrados;
É o próprio gov&rno oue'semeia a desordem e ,n*p o-s -trabalhadores e os demo
cratas portugueses.
__-r-p—rrr"3"a-r-------- ---------- „
Mas nacr-xpcTCTn—eesOTO&m nas l-u-G.pio teger.h . -o-p. monopólios reocc.ionários,
submetendo os interê.sses do país; 6: gnitòncia dum pjnjifeaçto de ■.f-KMÍiins,-obriga os
trabalhadores,para conseguirem-obter o míriimo dr .condiçSs^-Eè vida,a reduzirem
o rendimento, ■■ paralizprem,e recorrerem 6'greve -o ;gov6r?io''-Í*itóara .desprdem na
produção.
—;-----------------------------------------,. Condenando as ciasses trabalhadeiras ê raais violenta explbfaj'áo','levando os
jovens desde crféhçás hò trabalho nos campos e nas fábricas,pondo como único
recurso das famílias trabalhadoras o trabalho dr-s mulheres e dos jovens,dila
tando n prostituição -o govÊrno lança a desordem na família.
Impondo programas deensino reaceionários,expulsando professores competen
tes -das Universidades só por professarem ideias iiheróis.roubando ss associa
ções académicas aos estudantes -o gov&rno lança - desordem na escola.
A política do govtiyio. de Srlaz"É Teva“S"aésoiuc;ii. a" todos 'os uomihi.s dr es
tivid.-de n.-.cic.nal.Desordem na economia,nas finanças,nos transportes,nos abas
tecimentos, no ensino, na fomíí 1 a, ;.os espíritos. E. como consequência de tòda esta
desord“ra da nação,a deserdem das ruas,fomentada pelo gov&rno de Salazar.
Há, efec tivamanio, urna"órdem fascista".Essa órdem é o silêncio forçado do po
vo,que não pode manifestar suas ideias e suas opiniões.É a ausência completa
de liberdades.É a proibição das organizações po)íticaç,juvenis.culturais,pro
gressistas.É a proibição duma imprensa anti-fascist-’.É a perseguição movida a
todos os que não apoiem o Estado Novo.São os despedimentos e demissões de ope
rários, professores,funcionários militares,só porque 2:3o são fascistas. SSo ss
prisões, os ,espancamentos e torturas ex.."dadas poln Gestapo Portugr.
a WT7TR.
São os calabouços escuros,Os segrêdos.os
bç- os fortes de Caxias e perucho,
o Campo do Concentração do Tarrefal S”o as condenações 'a morte lenta-e assim
fortugal perdeu Bento Gonçalves e Caldeira,e Mário Ca»telv',n0 o outros bons
portugueses-paios maus tratos,longas prisões,mau clima e falta de assistência,
gão os assassinatos com torturas,comS^fomé,Augusto Martins,Fenoi. Marquês,Vi
íigal.gão os assassinatos a tiro,como o de Dr.Ferreiro Soares e o do membro “
do CC -do nosso partido,Alfredo Diniz.S»o ss deportações de trabalhadores, que
reclamam melhores condições de vida. São as espingardas apontadas a.o _peito dos
operários do Arsenal para os obrigar s trabalhar durante as greves.É a impuni
d»dc de assassinos,como José Gonçalves,Gouveia.Larangeira,António Lopes,Gomes
da Silva,Coimbra e outrosfeujas mãos estão manchadas com sangue de democratas)
• dos seus capitães,Coteja e Lourenço,honrados e homenageados nos meios faseie
tas.
Esta é a"ordem fascista".A defêsD da"órdem"justi fica tõdes as arbitrarieda
«Ses.tõdas as violências, todos os crimes. Justificará um ai*,que os fascistas a
bram as portas da pátria ao estrangeiro,para porem um têrmo a"desordem",ao lê
vantamento do povo.Natur=lmer.te quê nós,comunistas,como todos os democratas,
como todos os portugueses honrados,não queremos que ume tal"órdem"persista no
nosso país.Queremos,sim,uma órdem onde o povo goze de liberdades,onde as cias
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guês possa defender as suas opiniões peio palavra ou por escrito,onde o gov,. ,
no seja responsável perante um parlamento eleito livremente pela neção,onde "'s
fêrças produtivas se desenvolvem livrescas freios dos monopolistas sem pátrio,
onde as massas se instruam e cultivem.
Esta é a ordem que desejamos e n?o a ordem fascista,
Quem pode negar que a orcem fascista é uma"órdem"so serviço dos interêssesdos monopólios e do imperialismo estrangeiro e que só n órdem democrática ser!
a órdem ao serviço do povo e da pátria?

1C
ABAIXO A MASCARA DO MACIOKAUBMO I
0 govèrno de s»l»z»r para coonr e justificar a sua política anti-populur
e anti-nacional, a todo o momento feia ‘'em nome riu Nação ", Segundo os sslezarin
tas,o govèrno nSo é um govèrno duma minoria ue exploradores e monopolistas,mis
um govèrno"nscionrl".0 partido único não é um partido político.duma facçSo po
lítics,rans uma orgar.ização"r;aeion-'l", A poli tice do govèrr.o não se pode discu
tir,nem dela se pode discordar .porque é uma polítice"n.?ci onal". As reclamações
populares são violentacente reprimidas porcue são contra a"neção".0s democra
tas são perseguidos e não lhes são dadas liberdades porque se colocam"è margem
da comunidade nacional","Tudo pela nação.nada contra a nsção"é o lema adoptado çelos fascistas.Em nome úa"r.3ção''ce justifica a ruins,o etrazo do psís, o
miséria e a exploraç*o, a opressão e o crime,Tudo quanto r;*c é favorável a aifo_
dura fascista é apodado de .“anti-nacional» de "traição s pátria".
Esta lingupgem da camarilha fascista está longe de sor original.Em todo o
mundo os fascistas tèm conduzido a sua acç*o. contra os povos e s sua obra de
traição nacional, a coberto duma linguagem patricteii-a, em noras dos interêsses
da"naç3o",Foi com o rótulo de"nrcion-lis tais «que os traidores franquistss abri
ram as portas de Espanha è ír.térvenç:-o estr»nge..r»„Foi com o rótulo de"iv»clo~
nalistns"que Quisling r.a Noruega. 3e\ ss ^Tnquart na Áustria, Tisso na Eslovéquia,
Petain e Lavai na 3?r®nça.Degrellé na Bélgica,Filov na pulgáriá e outros,se pu‘
Seram ao serviço do ocupante hitloriono para rassacre e servidão dos sous pái
ses.É com o rótulo de"nncion?listesKque os homens de Kucmintcng impedem o uni
dade da China,conduzem a guerra civil e obrem as portas c. China h interven-’
ção norte-americana.É com o rótulo d.......• . • - ■itas" que os mor«c-i puirtss gregos tornam o Gréci r numa c-’ ó.iia, É com o rótulo de»nací onalistas"oue oBe Gaulle,c os Do G-speri.e os Gaspar Dutra.e todos os fascistas do mundo,in
vocam a intervenção estrangeira contra os seu: povos e s independência de se
us paísss.
Verifics-se assim que a linguagem dos sslazaristes e ;,á bem conhecida para
ovultar a realidade.E a ré*T,idade é que os fafecistas são serventuários, não des
povos e das pátrias,m»s do- monopólios to- .
d"s minorias parazltárias em
que os lucros e a riqueza pessoal 'r.ardaia piis que a felicidade do povo e a in
dependência.
Não se tr»ta^de generalidades ou de frases feitas,sé anaiiz---rmcs todus os
aspectos da política nacional,se compararmos 2 política salazarista com a po?
tiee defendid-' pelos democratas portugueses,os í'-ctos desmentem todo o pslavrí
8do do govèrno. A análise da polítiç^ por tuguesa mostra que é
govèrno de s--'"
lazar que está contr° a nação e s-ão os democratas portugueses que defendem a
nação. Abaixo a mascara do "nacionalismo'1^
Quando,durante a guerra,o govèrno conduziu uma política tíe colaboração e au
xílio " Hitler, enviando-lho os géneros que íV-Sj>m TsTtla 'áo ‘estômago cio povo, e
mercadorias importadas das nações aliadas,enviando-lhe volfrSmio.tornando For
tugel uma base par» manobres diplomáticas do Eixo,entregando Xiraór to Jepão e
fazendo tardiamente uma reviravolta pera o lado da ingle-terra, sem se colocar
ao lado dos Aliados,quem deíenõia os interêsses nacionais? 0 govèrno que con
duzis uma tal política ou -s democratas portugueses que exigiam a cessação do
auxílio a Hitler,tnr.to para evitar os prejuízos o dificuldades sofridas duran
te a guerra como condi»ão par." que Portugal, no fim da guerra. viesse a ter um
lugar merecido na comunidade das nações?
Quando,finda a guerra,o^ovÊrnc,para comprei1 a ajuda dos imperialistas es
trangeiros entrou no caminho das concessões .-u. uses aceitando a imobilização
da dívida de 80 milhões de contes ó“"inglaferr . vendendo cor baixo preço os
mais ricos produtos portugueses,entregando assim io estrangeiro o comércio eot
terno desses produtos e perdendo um- ir.-'gi:íi'ice ocasião de conquistar o assegS
rar mercados, cedendo bases nos Açores. "brindo as portas do pais a per.etra-y/o
dos capitais estrangeiros,quem defsuui* os ir.terèsses u»c tonais*- 0 govêrpí que
conduzia uma tal política,ou os democratas portugueses que exigiam e ejeí?em
que tais concessões n».o fbssem e r.ão ccjaa feitas,uma vez que có 3«...azar e n»o
Portugaj necessitam da proteeção dos imperialistas?
Quar.do o govèrno foz absorver <0jí dos recursos do país em ermrgiento c na
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* ;;s repressivas coo vistes,n»o á defèsa d? indepencfenci*,mes ao esmagamentooo
jaõ*imento popul=r anti-fascist?,en os democratas.que exigem que os recursos de
naçPo sejam empregados em obras de foment.o-.e convenientemap.Ssveitamento das ri
quezas nacionais? .
'
guando o govèrno,como esperança par» se manter.no poder,alinha com a reacçflo mundial,com os reaccionários anglo-.snxõeo e com o Vaticano,que conspiram
contra a paz e a_seguranja dos povos,per*icipa nos seus manejos e conspirates,
Iíg?»se cada vèsfináis' eõ"condenaco regime de Frenco,pBBp?ra--se para participar
em'lcruzadas"militares para aceitar 3i;hegemonia plebiscitada"dos Estsdos Unidos
e para pedir o apoio estrangeiro contra o povo português,quem defende os interêsscs da naçao? 0 govèrno que conduz uma tal política, ou os democratas que exigem que Portugal tenha uma política de paz e" amizade com todos os povos do
mundo,que deixe de ajudar Francosque os diplomatas portugueses cessem de ser a
gentes ti? re?cç?o mundi?l e conspiradores contra as liberdades dos povos,e que
se n^o encaminhe o país para a aventura ?o lado dos fomentadores de guerra?
Quando o govèrno conduz uir*= feroz camçanhp contr? a URSS e as jovens democracjps, isolando o p"ís cia guropn deii.ocr"txc?,quem defende os interèsses da na
ç»o? 0 governo que conduz uma tal_politico ou os democratas que exigem que sèjam estabelecidas relações diplomáticas e comerciais com a liRSS e os países da
Europa orient=l o que abriria caminho para a prosperidade económica e para o
desenvolvimento da cultura?
Qu=ndo o govèrno,porque b=seia e sua política,n*o nos princípios democráti
cos e no convívio amistoso com tõcas as nações do mundo,mas nos princípios fas
cist*s e na ligeçPo à reacçSo mundial;condenou Portugal'ao vexame de r.êo ser ã-dmltido na OHU,e prossegue hoje na mesma política,ou os democratas portugueses
quê reclamam uma ordem democrática e alertam e nsçêo dos desaires internacio
nais a que nos conduz ura regime fascista?
Quando o govèrno entrega as riquezas do país,a um punnndo de famíliaó,aos
grandes monopolistas ca terra,da industria,dos transportes,aos monopólios aco
bertados na organização corporativa,abusando o atrazo do país,a miséria das
cl=sses tr=b°lhadoras,p ruína das classes médias,e reprime com a fbrça as re
clamações popularec;quem defende os interèsses d? naçèo? 0 govèrno que conduz
uma tal política ou os democratas que reclamam a dissolução da orgenizsçèo cor
poretivs,mecid?s contra os monopólios,a protecç^o eos pequenos proprietários,ã
melhoria da situaçPo o=s classes trabalhadoras e orientam as classes laborio
sa' na sua luta como caminho para o bem est-?r,a abumdbncia e o progresso?
Quando o govèrno se nesr» » conceder as liberdades democráticas.persiste nu
ma política de
■o.aea aroitranec
os poiiciá poj.itj.ca,ca resoluçSo
de todos os p; oiemas pela violência, faz assassinar os melhores filhos do povo,
afasta os v-1a -8 na ciência e na arte,semeia o ódio e a disisêo e encaminha
Portugal j ? guerra civil,quem defende os intcrèsses da naçèo? 0 govèrno
que cci.uuz uma t?l política ou os democratas que defencera o respeito pela lib
berd.-ce e opinifo e pela vida humana,que reclamam as liberdades democráticas e
a re?1 ‘ ; to de eleições livres em que- o povo escolha livremente os seus gover
- o o acu destino?
ííuando o govèrno conduz uma poli.ti • > de rapins_e opressão colo_nial.exploran
do e escravizando os ir^ísenss.iomc...- ..do o""odtb contrãTõr"tugei c.o's" p-vos in
dianos, causa-f
-1jv — ------- .r.- -'o e/,.i_ ,.:.es portugueses,entregando ss rique
zas n?'*-"'
-‘o imperialismo ingifes e americano]olantaçso de borracha em Angola,rrfinações de açúcar em Jabo Verde,o petróleo etc,),quem defende os interès
ses nacionais? 0 governo que conduz uma tal política,ou os democratas que re-”
clamam uma política do ajuda,efcctivs aos povos coloniais,o estabelecimento du /
ma ordem democrática nas colonies.o tèrmo d*s concessões aos imperialismos es
trangeiros?
/
N’n é preciso citar m-?is exemplos,par? ficar bem patente perante todos osclhos que queiram ver que é o govferr.-: fescist.a de 8al?zçr que conduz uma politic? antl-r.acional c • «o, os demócr=tr-s ~poftugiT.'.~:.e'-~"quê ilsfenc-jm o~s~ interèsses
ò govèrno de 3^1-zar, “poiaco pelo alto clero a todos us^-eus—ií*HBigos-paLlticos acusa-os âfc^estnrea eo.servi ;o do estrangeiroj^jiótf^podenios preguntar:
quom está ao serviço do estrangeiro? Os democrfitcs^quc lutem pelos direitos e
liberdades do povo e contra qu-1ucr icgtrê-nej as nos negócios internos de Por
tugal? h'So-á bem claro que quem está ao serviço do estrangeiro é o govèrno que
f;z concessões ruinosas das riquezas oacionais r coloniais,que pede o auxílio
estrangeiro; prmamento lng.lès e americano-)contra o seu próprio povo,que arresta
o p?ís para as conspirações dos Consente dores de guerra,. Quem está ao serviço do
estrangeiro é o alto clero católico que se coloca sbertsciente 00 lado do fas
cismo e recebe ordens dum estado estrangeiro -o Vaticano.
Cor.trs tbdPs °s campanhas fescistas.e bem patente para todos os olhos que
queiram ver que nõo s^o os democratas -ortugueses mas o govèrno fascista de Se
l-?zar e seus parTídarios" quê'es't'á'5'~ o serviço "dó estrangeiro.
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?CR UM SOVSRNQ D3 CONCENTRAÇÃO NACIONAL
O govèrno f-scista de S=laz--r é ura estèrvo è Liberdade e Bem-estar do povo,
"o Progresso e a Independência de Portugal.
"0 Estado --disse S°l»z'r~ não rode u.òordinar-se£sem risco pare a Nação,?
um pensamento_ de classe ou dei-lcar- j ■ e ft exclusiva satisfação das reivindi
cações cie st p " , ^ y~.i .1 - •!- 5)
Snlazar referis-se »o pensamento e ftr reiviiidicaga.es das classes, trabalha
doras e aos govêrnos socialistas . '-'as,qu? t do o“pensemento”e as reivindicações
são q= classe dos grandes senhores da bar c , da" terra, da indústria,dos trsspor
tes,então já o Estadc -o Estaco salazarista- pode dedicar-se"à exclusiva sa
tisfação dss reivindicações dest- '•,E o :ue o govèrno salazarista faz.Isto
n^o é de admirar,uma vez que os dirigente- ; da política frscista são pessoal
mente grandes capitalistas e mo r.opolistar.-S?o os Caeiros da Mata, os Bustorff
Silva.os Albertos dos P.eis.Cost? Leito,os Ulr-co,Cancelas de Abreu,os Ribei
ros Ferreiras,pintos Coelho. I-iifrrite .ca' c-! •-•.ara,os Vsn zeller,os sommers.os Fezpff vital, os muitos e rauites gvndes. agra.-*: os e grandes accionistss da. C.P.,
dps companhias de navegação e irj.itos outros monopólios.Sempre que os interèsses das classes trabalhadoras n dps classes medi ss ou os interésses gerais da
Nação tropeçam com os interès :s dos monopú lios, jalazar não hesita;dediça-se
exclusivamente A satisfação drs reivindicai 5es dos seus amos, dos monopolios
fascistas.Este é o conteúdo óe tftdr a sua >vlítica,que ps frases mentirosss
n*o conseguem iludir.
Não é um tal govèrno,por um lado ciecicaco inteiramente a servir os interès
ses duma minoria re=ccior.íri á contra a esmsg--dore ma.oria da população-portu
guesa,por outro lado .ligado à política de av.sntufa,ãe intervenção de imperia
lismos e de guerra da reacç^o mundi 1;não é 111 govèrno cuie política e manda
da por bstes interésses,o g; .-êrno que o gaçbo' r.ecesslt ■ .
Os intcrfessê~s~'<fê rortúTâ',' exigem’'que, a Yrê.:\ -o dos cVstlnos ca Nação esteja um govèrno
português'?/ ncnrallon^é-m T/vF.” Tsses T:~'ac.o;; aos granoes mono
pólios 'reaccionarios, e' oujTí fòrçe “âsseivEc, não r.\ -ixi Tio d« oõtènclas estran
geiras . mas'~hõ atiòTo 'rias "aa ilaa râ•> r»r'rrju].¥rca ‘
.........
,0s intertsres ’&e portug »1 'exige!» qã.. VisãLiiáçt-. t cgiicásguSg-Bèêberdades demo
cráticas e convocadas eleições verdadeiramente i.'-vn s tv que o povo escolhen
do os seus deput-dos.decic i: do futuro do país e ca o rie: tâção da sua política.
Os interésses de Forcu; .'I exigem sue cessam as pe;'se;5uições a todos os de
mocratas, nue sojair. liKert is tocos os presos políticos ,que sejam dissolvidos
os bandos criminosos d’ F Í33
da i.egJ »o Portuguesa,q ;e seia extinto o Campo
do Tarrafpl para que se tr-vne possível, uma verdadeira ac ncór-die nacional e o
trabalho de tocos para o hem do povo e da pátria.
Os interêssi s de port. jal exigem que a organização ;:or; ora eiva, copia da or
ganizaçãp musso liní an-,.o ;gani ração dos monopciios sem >étr ia, organização da
escassez e da as-estia, i < ja aboli ria.,
’
j
Os interês.--a rie ?„c p.gal exigem que as relações int rri: aioneis sejam es
tabeleci c^s nc baso do • jonvívio o de amizade com todos t s po'os do mundo e do
respeito mútuo peles ir 1 erêsses nscici.-is.
Estas medidrs urgen-,:s e inadiáveis nur-. *
‘Ur '"''s pt1-'' govèrno fes
cista anti-nacioncl de òalazar,como o mostra tôde a su? '.oI;.‘ica osse t a"""
o mostra a sue pilític - presente,como o mostram os seu, j xanos par ’ 0 futuro.
SÓ um govèrno de c.; r.cer.tração nacíonal.com represei .te ntt t de ttiss as cor
rentes poiTtxcVs uò j / is’, 3c úm r-óVSrhô ae homens honrado í» disposto & ouvir e
& respeitar a vo:. dc pevo de Fortugal ,pode realizar -,-ssh.i .nedidas Ui‘gentes,e
erguer as fõrças i"j'gotáveis das massas populares f-ar? -1 ec.lficaç?c de um
portúgãnjêmocVáT.TfhívrêLPtôspêrSLindeperideVite'c jom un lugar ao sol no mun
do.
Levar ao poder ’i,i govèrno de concentração nacional
5 é tarefa fácil! • N»°
basta apregoar as.i” necessidade para que èle sejf instç.arado,pois o fascismo
não cede pacífi ,<i' le ate c seu lugar, nom se verga a 'balas de papel”,por muit d
úteis. imprescindi vei.s e fortes que'elas sejam.
Os democrata', pertigusses não tt-m diante de s .. uraa tarefa féci.' -Temos ê
nossa frente u*i juro caminho a percorrer,
12
um euro caminho a per jorbbr

Todos o.'; a';p itecimer-tos têm vindo onaiprov - r quanta razão tinha e tem o nos
so partido o’,i r/jrmar que a conquista da li1 ,erdarie e da democracia, está nas
mãos do pov? português,As mais ligeiras cor cessões e as raais hesitantes medi
das,nc aba? teu i-icnto,nos salários e vencim' ntc-s,no regime de treoalho,na prõ

-50vidÊncia,bem como no domínio dos direitos civis e políticoSjtÊm sido arraneedos pele lute do nosso povo.O salazarismo,como0partldo de ha muito nos vem afirmendo,entrincheire-se no poder e não cede.E face a esta realidade caem por
terra todos os sonhos e esperanças que nSo tiveram em conta o carácter do fas
cismo,as suas causas económicas e políticas e as suas bpses de apoio,nem tive
rpm em conta a naturez0 capitalista de alguns grandes estados da coligação an
ti-hitleriene.
Contra e opinião e as prevenções do partido, acreditaram muitos que,em ra
zão da vitória dos AIiedos sõbre a Alemãnha hltlerlene.o salazarismo cêTrla
automaticamente.B o que '~n~os ~di'zeir. os factos? quê" o partido tinha razão e que
os acontecimentos internacionais,aind= que influenciando a política portugue
sa, não são susceptíveis de,por s:. só,provocar a queda do fascismo, que, termina
da e guerra,o salazarismo encontrou apoio em estados que durante a guerra sê
apregoavam de democratas e prometiam agir para varrer o fascismo da face da
terra,que tais estados auxiliem económica e politicamente o fascismo salaza
rista e que,se nSo conseguiram introduzí-lo na OONU como mais um elemento pa
ra transformar a ONU num instrumento de expansão, imperialista,isso deve-se a
que,na ONU,a URSS e outros ppíses democráticos cumprem as promessas feitas e
lutam para que a democracia e i> paz reinem no mundo.
Contra a opinião e as prevenções do Partido,acreditaram muitos que,finde a
guerra,o salazarismo procurarla uma saída,uma transição suave para a democra
cia. E o que dizem os factos? que o Partido tinha razão,que as eleições-buria
óe Novembro de 1945 forsm"ums manobra política de grande estllol,e<que em vez
de encaminhar o país para a'democracia, o salazarismo reforça os métodos fasais
tas de governação.

"Não temos que rever os princípios -proclama o presidente da"Assembleia Na
cional"em 9-11-46- temos que voltar com firmeza fe sua purez8 e disciplinai
E insiste em que se mar.tem"o princípio corporativo na organização económiv caVe fl situação de arbitrarledades e inexistèrcia de liberdades a que o fascisteschama"os direitos e garpntias individuais dos cidadãos";e o regime tota
1 litório e que o fascismo chama"os princípios políticos que asseguram os prlnê
cípios políticos da democr°cia moderna";e o re.r.irne de te’rror a que o fascismo
chama"o princípio da autoridade forte".As intenções fascistas sparecem claramente também nas palavras de S^lazar:
"quando um país uncontrou, como Portugal,uma linh8 conveniente de pensemen
to e ecção política,é desassisado trocá-los".(9-11-46)
Contra a opinião e as prevenções do partido,acreditaram muitos,que o cami
nho dos compromissos e manobras de bastidores assegurariam uma modificação da
Situação poli tice^pof tuguesa no s'entl'dó'"cra'~aeiúb'i5.'rã'Cia.i: que nos aizemUsTéSfcos? que o'Pêrrid-Vtinn?‘razão e que os compromissos,longe de assegurarem tal
Siodificação,distraem as atenções da luta contra o sal8zerismo,são fector de
divisão das forças democratas e contribuem assim para o fortalecimento de di
tadura.
Os factos sãq suficientemente claros pera varrerem do espírito tais esperancíis.ingenuitiades e incompreensões, infellzmente se há coisa difícil no esp,í
rito dos homen:; é a transformação da sua formação política.E assim.vemos ain
da hoje insistir-se em concepções àcèrce do derrubamento do fascismo que a
terrível experiência de muitos anos mostrou serem destituídas de fundamento,E
a verdade e que tais concepções tõm um efeito aitemcnte prejudicial no movi
mento nacional 8nti-f“sciste.Aqueles que acalentam esperançes(e geralmente es
perpnças cegas e entuí'iasnadas)na queda do salazarisi.10 por efeito dum aconte
cimento internacional, ju duma iniciativa do próprio fascismo,ou dum compromls
so que se busca,um» vez gorada sua esperança,caem no deiânimo,na inércia e no
derrotismo, S?l*zar pod? assim hoje explorar habilidosa-rente este estado de
espirito.com vistas a demonstrar o êrro dos cálculos doa democratas pottugueses e a proclamar a solidez da sua situação.
que podemos e devemos fazer para lutar contra tais i-leias? Demonstrar e ca
de passo,e repetir e repe.lr.a lição dos factos passados,.Desmascarar,sempre ê
a cada passo,8 política fi< icista do govèrno de gnlazar.Mostrar paasiente e ln
slstentemente que o caminíu que o povo portuguõs tc-m diante de si não é um cã .
mlnho fácil,que a democracia não caírn do céu,nem será oferecida numa bande
ja^ que os salazaristas reforçam todo o seu aparelho do estado e pretendem
fazer permanecer em Portugal a ditadura fascista.
Ajudada pela reacção internacional,a ditadura fascista de Salazar bem como
r de Franco em Espenha,bem como os fascistas de todo o mundo, procurem escudar
-se stí°z das mais variadas m.-nobres com teorias sõbre 8s"âeimcrscias orgãnicc“ou os"govèrnos eficientes" ,como fbrmas monárquicas ou republicanas procur»n-.:o um trajo que lhes permit.' aparecer distintos dos seus lni/piradores h}tlei.onos e mussolinianos. No ge nado brasileiro,o senador Ivo ce Aquino,li^er

,s maioria,para justificar a proibição da Juventude Comunista acusa-a de ser
■'una organização de moldes fascistas,que o próprio Kitler aprovaria".S o co
mandante da FSP de Faro,nos interrogatórios aos valentes democratas do MUD
do Algarve para os intimidar e fazer recuar no seu protesto contra as irrugularidades do recenseamento(28-2-47)diz som qualquer cerimónia; "Eu é que sou o
democrata;o vosso movimento é de nazisj
0 fascismo esconde-se,mas para seu mal,o rabo fica sempre de fora.E,em Por
tuga.l e Sspanha;os dois regimes fascistas,formados nos moldes do hitleriano,
mantêm a sua identidade,identidade de que se orgulhavam públicamente uns anos
atrás e de cue agora.por conveniência da política externa,os salazaristas só
se orgulham nos círculos confidenciais dos ministérios e entre:iamigos".Uas nos
-e na orientação,a identidade continua patente.
"C Estado Espanhol -disse Franco- em 31-3-47- c eminentemente social".
"0 grande movimento social está a dominar o mundo"-disse o chefe falangis
ta e Ministro do Trabalho, J. A. Giror., em 4-3-47.
"Todo o estado moderno -dizia S»l»zar em 9-9-46- vai ser dominado pela pre
ocupação do social".
“A Espanha-ciz o art.I^.da Lei de Sucessão de Franco- é um Estado Católlcol1
E no Conselho do Reino,de 6 membros,um é cardeal,outro bispo.
E que vemos também em Portugal? A intervenção cada dia maior da Igreja e
do alto clero ne vida política,as dotações do govèrno para construção ae igre
jps,83 procissões,» propaganda fascista feita a coberto da religião.'JEstado
social e católico1,'lhes chamam os fascistas.Estado clerical-fascista,é a reali
dade.-É um tal estado que os salazaristas quereir. que persista em Portugal,com"
o apoio dos imperialistas anglo-americanos e do Vaticano,e contra a. vontade
do povo português,
C salazarismo reforça o seu govferno.dando saída a minlstros"queimados" ou
"cançados",'remodelando o govèrno com elementos"dícididos a irem até ao fim",
.''stituindo os seus quadros em todos os postos de confiança por fsscistas ln
- gentes e provados na luta contra o povo e contra, a cemonraciaj
0 salazarismo ref a-" = o seu partido político. dando nova vida jv>JrtV*» a or
ganlsoixvti
• cr;.. ...—. como h-nce nouvc,—i. u.
• -.cionol, . .£
drando os seus aderentes centro da disciplina ci pc-rtiúv, único,pois,como dis
se Marcelo Caetano aos fascistas de gema recém-entrsdos na"UN‘':"o ingresso nu
ma organização política implica a aceitação da sua disciplina com todos os sa
orifícios,mesmo os mais duros,que ele possa vir n impòr."(28-3-47).
0 salazarismo reforça as suas fòrças de repressão,o Ministro do Interior
gasTá~eni i9íT'mois"'4S)'é míThSsssde'' cón£ó's_3ó''quj"'é'ni “1946, a PSF e GMR tornem-so verdadeiros corpos do tipo das SS hitlerianas,ã FIDE s?o dados cada vea
ma is jagêataa, «sâeii^sgogue desflBSiièSnâtónfcoB^pBtfesSanter ss sues violências
os seus crimes,agentes fascistas que se destacen na repressão são louvados e
condecorados, a"Legi5o portuguesa" (a quem o Ministro do Interior declaro' na
sua visita de 24-2-47 o propósito del; apoiar, auxiliar e valorizar"'''-nõvB
mente em regime dm p»r=das e de treinos com modernos armamentos," pieparsr-se
sbertnmente p=ra •> luta contra o povo português.
0 salazarismo reforça o Exército como, fftrca õe defase d" "«"íup oõi è sua
r ...tu e em ioaos os postos uc Coiiii«nça,iasGis „6o iu
„iovadó-,.dóp\ra-o de todos os ofici=is que não dão garantia absoluta c» sa? disposição pa
ra defenderem o f ascismo, abafa. 0u ilude os protestos e descontentamento,distribue bodos de lsuros e condecorações,faz do exércíto"um exército apetrecha
do material e moralmente como nunca esteve"(Gen.passos e Sousa,no banquete a
Carmona,em 29-3-47),com vistas,não è defêsa de Portugal e da liberdade do po
vo.raas ã defõss da ditadura fascista e no esmagamento do movimento popular na
ciunnl.
0 salazarismo reforça_o seu aparelho judicial,tornando os tribunais instru
mc.'.’£ós "tfá^súa' pcTl'fica,que”õbrice'(íe'óú h?o oBHSBe®s Corpus",que julgam e con
denam, não segunoo ss leis que o próprio fascismo fez;mps segundo as ordens e
instruções da tòda poderosa polícia*política e do govèrno.
A par de toco o ref&rço do seu aparelho de domínio,para esconder dos olhos
dos portugueses, n natureza da sua política,o salezgrismo reforça as sues cam
panhas demogógicas.com uma fraseologia de ap°renTé defêsa do povo,da nação e
dos povos colon.7 is,coa promessas que não cumpre,com declarações insinceras,
com um vai-vem de ministros e °lt»s entidades,com medidas tã.o espectaculares
como ineficientes,com desportos,com festas da cidade.E como instrumento des
ta demagogia, o js? ?.°z»rismo reforça os seus serviços de propagandaassegura uma direcção naci ór.ai da imprensa, (campanhas do^Diário da Manhã" (Federação da
imprensa"nacion-Lista")dá-lhe recursos financeiros com o dinheiro do Est.'do,
elabora e,por intermédio da oensur»(1)fnz coacção pera serem publicados,arti-

-52gos demagógicos de elbgio da obra do govêrno, e proclama que 8 missão da imprem
sa não é"transigir com o assinante e o leitor"^'"?:orrendo o risco de tíesagra- —
dar a todos", "orient=r a opinião pública"(M.Caetano, no almoço-do pollciel"DÍB
rio da Manhã"),dentro das directrizes,das mentiras e- das calúnias elaboradas-'
pelo govêrno e suas repartições.
Hoje vemos uma unidade de palavras euBnsígnins na propaganda fascista que .
n»o se via tempos atrás.Assim,por exemplo,no mesmo dia,26-4-47,ouvimos M.Cae
tano, no porto e França Vigon em Lisboa(ambos membros da C.E.da"0N")dizerem,pa
ra justificar o terror contra os grevistas que,se fôsse na URSS,lhes meteriam
um"tiro n« nuca".Vemos,no mesmo dia,29-5-47,nas cerimónias militares,o Minis
tro da guerra,no banquete a Carmona,e o comandante de Sapadores de C.F.na vísi
ta de Carmona para' desfazer algumas ideias de que o Exército devia solicitar a
Carmona = demissão de Salazar,sublinharem o apoio do Exército è escôlhs feita
por Cprmons do presidente do Conselho.

"'lBo faríamos ao camarada respeitoso e querido a' injúria de lhe sugerir ou
irapôr êste ou »quele timor:eiro"-disse Santos Costa.
E o comandante Vilar agradeceu ao
"homem que V.ExS.,numa inspiração feliz,chamou para seu primeiro colabora
dor".
'
Vemos no mesmo dia 28 de Maio,o Coronel Américo Durão,em Lisboa,e França Vjí
gon,no Porto,enaltecerem-nos mesmos têrmos o Ministro da Economia.
A estas consignas dos dirigentes responde a imprensa,grande e pequena,a bbdio.e outros meios.de propaganda.o fascismo afina os instrumentos da sua or- ,
questra de propaganda e isto representa um grande progresso que temos de ter '
em conta pela, desorientação que é ainda susceptível de criar nas camadas 'poli
ticamente meis atrazadas da população.
Todo êste reforço d» máquin» fascista nío visa apenas garantir o futur-o do
regime.Ele acompanha hoje oririo-'—cr*acento
nova onda de repressPocontr8
o povo ■ portug>'t.
:
.ouos os aeiBjdi ■
~
"
1
Aparece ciaramente a nú têdp a mentira e insinceridade do palavreado ‘dos
fascistas,quando falam r.a"unidade", e na"reconeiliação" , e na"cç>ncórdia" ,e no
"amor".Aparece o verdadeiro carácter da política fascista divisão,discórdia,e
ódio,um ódio cego contra o povo,contra a democracia,contra a nação.
Salazar comanda:
■
"Temos de dar-lhe batalha.decididamente e decisivamente"
(posse d(posse d? C.E.de"UN").
S os fascistas repetem as palavras de ódio e de terror.
"Temos de os reduzir ã
a* que não possam ser perigosos.Guerra sem
tréguas,Os initj-o
^evolução
'"'f -—*—> cue chega o tempo da imo
bilidade d ..^nitiva,Fora com ôles! Fora com ê-les de- nossos corações,do
ívio e das posições que lhes demos".
Perante a política do salazarismo,nerante a sua negativa em escutaria voz
da nação,perante o' seu entrinoheiramento no poder,as suas palavras de ódio e
de divisão,perante a onda de repress3o que desencadeia,perante o fortalecimen
to de todo o aparelho destinedo_e esmagar as reclamações populares e ..neclo- “
nais,rregunta-se: p=ra onde está o salazarismo conduzindo Portugal? A que nos
leva uma tal política?
0 govêrno de salazar não ;acuará diante de nenhuma medida psra defender__ a
sua permanfencia ilo poder e apronta-se para mergulhar o país nas tragédias dll^
ma guerra civil,
S=lazar aiirm? clar»mente."Kão desejamos sair;pretendemos ficar"(4—3—47).
0 Ministro rio Interior repete a mesma iueia:“Nflo largaremos Portugal das
mãos”(26-4-47).
0 membro da C.E,da"UH",■ França Vigon,que prima por ser claro nas suas afir
mações, decl=r° nc 28-5-47 a disposiç*o dos fascistas em mente-era a sue ditacu
ra:"Mesmo contra irmãos_se preciso for".
E Marceio Caetano,ainda"que com-s3gnifiçado que fez por que seja diferent-,
incita os fascistas; "Adiante por sôbre os cadáveres!11 (28- 5-47) •
Os propósitos fascistas estãc- bem claros, nor seus setos e nas sues-pala- .
vras.Fics mostram que ns far.;r-a Osmocrálii:* 3 pn-V-ipUes*;. n?u tt.m a esperar uma solu-ão fácil pár^ ~'sltu°cão política.mas~ú)ã caminho d.;-.' e percorrer. Acreditar 0 contr=rio é ilusão perigosa qno^a ser aceite pelos democratas por
tugueses,os desviaria da unidade firme c
luta pertinaz contra 0 fascisiro,
deixaria prosseguir livremente e consumar-se a política de j.uerra civil dc sa
lazarismo.
/
•
Quere isto dizer que é inevitável o prosseguimento dêste caminho da políti
ca portuguesa? A isto respondemos claramente: Não. 0 fascismo não é invencí-vel e a guerra civil n*c é inevitável.

Os democratas portugueses,se af ntlverem,alargarem e fortalecerem a sua unldadê'. se desenvolverem persis te nt e.r.e ni < um trãbr] no de organização e se muitiplleárem~~ês' aaas~TutesVse HgâFSITai árTeinênSê à~’.suã~ scíçffoTs amplas ms~ssas dõ
nosso povo"~podcrão~ í~zcr recuar o fascismo,poderão modificar o política por
tuguesa LpoderSo' cShdtiair '? n?i*o" >•g"gõrrub»:iiêrif6~' uo l-Óvgrno" f^scYstp e"TInsTãiiraç^o óutia ôrcTeni TããâiScrfrCic*" êlfyortugãr,
E poderio fazê-lc porque""ter^õ a Seu lado aquele fbr?8 que decide dP sorte
do pais; o povo de Portugal,
Frente fe polític» »nti~n?cíon»l do govêrr.o do S“l»'zsr;os democratas têm só
um caminho-.êsse caminho r.ío sao os compromissos, nem o aproveitamento isolado
de facilidades,nem - reconciliação cor: o fascismo,riem manobras de partidos,
nem golpes militares condenados »o f,-acesso.u caminho que os dwnocretps portu
gueses têm diante ut. si e UHIrt.OBtlANIZAR e LUTAR.

UNIR. OaOAlIIZAR, UiJAR
Unir é conso1 idar or laços de amizade e colaboração entre todos os democra
tas. n»~ bãse co re3peito t- gaxtlio mutuo:; 3,porque SeeínTê. cevemos,o cada mo
mento, valorizar a acção’ de todos õs democratas,mesmo quando eis se exerce com
um» orienta?»o diferente da noss»;devemos,a cada momento,fazer uma crítica
constructiv» ãs tendências prejudiciais no movimento anti-fascista,ao legalis
mo,»os compromissos,ao putchismo.e não nos ferirmos porque os outros a façam
ã nossa própria Pcção;devemos trabalhar para que,em tõda a parte,as organizaçOes do partido tenham uma atitude compreensiva em relação aos outros democrâ
tas e que a col»bor»aaO efectiva não seja ppen°s entre dirigentes,mas entre
todos os democratas,os mais ap=g=dos.

Unir c- fortalecer ac relações entre osjgrrt1do s_e orf/nlzeçõeg auti-fasclstes do carácter'£artidá_riô”’êj.lstentar,'porque ãssitTeJdevemos estreitar os
laços com a Uniso soet»Pista que diz"muito justamente no seu"Comunicado aos
filiados"de 1-1-47: 'Quanto meis fortalecermos a nosse organização partidária,
melhor podemos eont: ibuir para fortalecer a unidade snti-faseista",deveçios pro
curar uma mieis funda col»boraç8r. com o partido Republicano português,não spe~”
nas pelo tõpo, mar en tôd» s pari:: or.de existem filiados seus, e,por francas e
leais trocas de opiniões, slimiàer dificuldades hoje existentes,originadas em
grande parte em mel •entendidos e na falta dum junto trabalho político do nos
so partido junto dos republicano» portugueses;devemos estreitar ss relaçOes
com os eles- ritos honra-, os dentro do antigo P. S.,P. (hoje dividido e numa confu
sa situação interna)-.devemos com m«is r-, ' ’
'a que temos feito, estabe
lecer cor.t»çtos com todos os agrupa--series de r,f Jhlr-anos e socislistas,que, embora mal agindo dentro d- • quadros der.tro dos quadre s dum partido
político.constituem grupos <**-*. ,js do.: partidos existentes;devemos cerrar
mais cs lc ;os de c»n»rw?
cu. os an»rcúistss defensores da unidade antJ • ca
1 a — —ri
o mesmo *
_• que sarientor a posição contrária s UP‘ ' '
«*»<• pu
blicações
. .-ó que,.em vez do se preocuparem com a vida e a luta do nos
so povo e ajudarem »s classes trabalhadoras n» su» luta confere a exploração ê
opressão,se preocupam fundementelmentc- ecm os ataques «o nosso partido,ã URSS
e ês jovens democr®ci»r:numa linguagem que não podemso aeixar de considerar,
em alguns sspcctos.bee próxima dos nossos inimigos fascistas,
Uni,r é apojar c auxiliar, eia toco o set trsbalho, o Movimento de Unidade Na
cional , c i. : ; (• r.i»o»~ ^ílTcioa j_ c .o;
c t. _Jo ’ ±_ ■lí-~9
' i_ combatices e, porque »ssira ef~cvêmos ~ã3u3"a~” ílhiTÃP no" seu trabalho "político, no
seu trabalho de organização,no sou trabalho de orooeganda;devemos fazer com
que todo o partido,s não apenas a sua fcrecçbc ê algumas organizações provin
ciais,dêm essa ajuda persistente e sistemática so MONAF.
Hnír é apoiar s -’.ixUiar o
movimento da ooosiça_o_ deaocrática nacional
pelas líberdaddes fu íôVi:,êr.t'ai n a por efêíQflc^^TyrérVjg.pbrãue “^sTia T^devemos
empregar todos os esforços par-' que a legalidade cio MUD seja defendida,não etraZGZ dé"rcinodelaç3i!Sl:qUr fariass do Ki!T) a oposição inofensiva desejada ror
Salasar,mas a trave?, ia juta unida de todos cs demoer tas .devemos levar todo o
nosso partido,tõdas as organizações do nosso partido ft compreensão da necessi
daae dêsse apeio ® -uxilío c tornar ê: tes uma daa act.iv.idaaes fundamenteis dF
tõdas as organizações do partido.
Unir ó chamar h j.nid-õc portugueses honradof que nela n*o oarticiosm ainda,
E,porque asn". eTífeVcraos setuer ut;"jcTttíc"'"..•'T'davcl e aoortâTétraindo todos
os que,-republicaros ou monárquicos,religiosos ou n»o~ desejem’sinceranente
que o povo portugièe escolh» c seu destino,não hostillzendo hem enontoendo dú
vidas e suspciçõís sôbre os quc,?indK que tendo apoiado o fascismo,ou particT
pado na oggvoíeaç «o fascista,hoje ceaejea alinhar cora todos cs democratas na”
luta pe las liberd ’ãúes fundamentais;r«vemos saber exigir dos homens aquilo que
feles podem dar e não exigir cie todos um esforço igual e uma ac ti vida de de ti
po semelhante;devemos saber atrair aqueles que embora nflo decididos ainda a

-54uma acção conjunta.se desligam do fascismo,deixam de colaborar com o fascismo
e se dispõem a não hostilizar de qualcuer modo as fbrçes democráticas;devemos
manter ainda bem alto a consigna do nosso I Congresso Ilegal:"não amarrarmos
lnexorfevelemente os homens aos êrros do seu çassado"e também a consigne do nos
so II Congresso: "Aquilo que nos separa nada é comparado com o que nos.une",
Unir é atrair £ unidade os católicos não fascistas.3.porque assim e,devemos
salientar a política" reeceionsrTe ctõ Alto Clero óstólico e a estreita colabo
ração da Igreja e da ditadura salazarista; devemos, sem qualquer reserva.admitir
os católicos honrados que se divorciem da política fascista da Igreja nos movi
mentos e r.os organismos ce unidade;devemos salientar os magníficos exemplos ~
dor jovens católicos e de alguns outros católicos destacados que se pronunciem
contra o terror fascista;devemos vencer todos os restos de incompreensões a fes
te respeito ainda existentes no seio das fbrças democráticas,e insistir,e inSTs
tlr sempre,na necessidade de,em tbda n parte.portugueses e portugueses que pro"
fessem a crença católica serem atraídos ã lute pelp democracia.
\
0 movimento de unidade pare libertar Portugel do fascismo,deve ganhar tbdas'
as camadas da popui=ç*o portuguesa,homens e mulheres de tbdas as actividedes
profissionais.de tbdas =s gersções.de tbdes as convicções políticas e religio
sas e tomar corpo e vigor nas colónias portugueses.0 movimento de unidade deve
ganhar todos os campos da luta contra a política de miséria.de ruína,de obscu
rantismo,de opressbo.de subserviência internacional.da ditadura salazarista.
E P'ra que a unidade se consolide,não basta que saibamos falar e convencer.
É necessário organizar e é necessário lutar.A organização é o melhor instrumen
to de acção.E é na luta que a unidade se forja e tempere.

A unidade dos democratas portugueses só se pode cimentar e tornar eficiente
na luta contra 0 salazarismo,na medida em que as fôrças democráticas fortale
çam as suas orgenízeções.
Daí a necessidade de puxiliar o bom funcionamento dos organismos dirigentes
do MUNAF.de desenvolver. A escala docpâáa}.(pelo trabalho da Comissão de Orgeníu
z"?»o do MUNA.F e detbd = s as org=niz»ções aderentes), a organização do MUNAF,
criando novos Comités Oe Unidade,reorganizando os que se mostrem inoperantes,
melhorando a su» composição com elementos firmes e combativos,destacando para
ÈleSjComo ro,
-..-.tantes do nosso partido.militantes intimair.ente ligados *8 ec
tividade partid=ria e nãofcomo muitas vezes se tem feito)aqubles camaradps intelectv-:., que se
* — menos capazes de um trabalho, de organização.
Daí a necessidade oe — -aís e mais a : . ..1
d-> foUD e.vencendo in
compreensões e resistências,1: as oompannas de i c-ru .a.-ertc ,mul * ’
plicar as Comissões do .'rabrlho, de intelectuais, de jóvens.de mulheres.de pssí_
tÈncia.e outr‘s comissões sociBis e profissionais.
Daí o necessidade c>
rviar formando em tbda a parte, em todos os cantos
do país.na? i----'.ias empresas, r.os campos.nos esc-itórios4êsses magnífi
cos ■"
:.jà de luta que são as Comissões de Unidade,temporárias ou perma
.os.as Comissões de Praça dos Cp.mponeses, as Comissões de Rancho, as Comissões
:j indicais, as Címissões par-1 defesa dos interêsses locais e regionais.
Dpí a necessidade de nada partido ou organização enti-fascista desenvolver
■ seu próprio trabalho de org=niza;ão,cora a compreensão(tal como 0 nosso par-,ido)de que r fbrçn das organizações aderentes ao KUHA.F é a melhor garantia ó’
.fôrça do próprio pi-AF.
A. organização é o melhor instrumento de seção.
A uni'»dos a
' - ■ —r-?s deve e‘-»ntsr-se na luta dss massas po
ulares.A orfr^-^o dos aemocrstss u.-. . .1
i.:.£ i1 "lenabora âês lutas do po
o português.-í; o apoio do povo, é o apoio das massas, a única força capaz de lear 0 movimento anti fascista h vitória.A luta constante pelas reivindicações
vonómicas e polític-as imediatas das massas populares, a luta persistente pela
-tenção das finalidades do movimento de unidade anti-fascista, é a terceira
ande tarefa que se o"1"c a todos os democratas portugueses.
ITntnd" í-.—iij.nMo n lutando, as fbrçes democráticas portuguesas conduzirão
-■ nação ft vitória sôbre a lut.-dura fascista.
1RRATA.S
Na pHg. 32,-no fim do capítulo 2, deve ser acrescentado o seguinte: "Desenca
deando a ua nov- campanha sut.l-comui.ista,acenando promessas aos elementos
;ais vacil antes., abrindo os braços aoa que se disponham a servir a demagogia
-•scist® a tròco de vantagens pessoais,asdust“ndo os mais ingénuos com 0 pa:o comunista, 0 fascismo procura quebrar a unidade democrátic. .procura dividir
democratas p-i” m«is facilmente os aniquilar".
KB pag.48,linhas 2 c 25,depois ce.repecti-, mente,"anti-fasci8ta"e"mesma po
’ tic?", acrescentar: 1 cuem defende os interêsses da nnçao?0 govferno. que conduz
■ ' » tal política".,.
Na png51, linha 57, or.de s lê;"não è deí6sa de Portugal'-. di ve ler-se: "não
deffesa da independência de portugal1'...
N“ pag.54,linha 39,onda se 16: "Comissões de Trabalho",deve ler-se:"Comis•jões de Trabalhadores".
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Ao nosso F®rtirtofcomo partido u:> classe operari» e como mais forte oiganiz-;'o anu-fescist®.c®be ura p®pel fundamental na lut» contra ?. ditadura faseis
t- de S*i«8«r.;-0 nosso partido,qu:. íol o pioneiro ú® tJSAP?cebe a tarefa fundsmental ri» defís® e fortalecimento dc- uniuace.. -c nosso partido,pala sus orgsni
z'-;?o n»cio.-i»l que nenhum outro partido anuí-fascista possue.eãbe a tarefe de
levar por diante a org-nizaçío do MURAF. Ao nosso Psrt.ldo, peias sues ligaçSes
estreitas com rs .r.-ss-o populares, cabe s tarefa fundamental de londuzí-.les fi
luta contra c frpcisino.-S taref® de tocos os democratas unir.organizar e lutsr.
Essa é JjosSéBta noss" tarefa e com a acrusctde responsabilidade que nos dé o
facto de constituirmos o primeiro partido pnti-fescist? de portuga!»

0 progresso do nosso partido c urr. faciur Imprescindível par» o progresso do
MUNAF. K*o é: apenas por amor do nosso partido que desejamos acentuar Èsse pro
gresso, á por amor è causa snti-fescistr.
N6Rte informe ser*o refridos,ainda que sumf>rlaiaente,08 3 aspectos que- pare
cem funda.uentais çera que se acentuem ou progressos do partido: i2„-o seu for
taleciraento ideológico;
-o cus consolidação orgbnics; 'i=.-o desenvolvinc-nfo"
político dos quadros»

FORTALECIMENTO IDflOLOOICO DO PARTIU)
erra anti-hitler1»na,e uni9o da URSS com os seus Aliados,cs interSsses
conrord artes d®. cl«sse operéri® e fi» burguesia nacional nos estados snti-hitle
rianos para a derrota militar do Eixo,os acorcos de TenerSo e Yrlts,dersm ori"
gm-.a j ncomprecrisCes e desvios no mcvieunto operário .intern=cionsl»Ess8s in-—
eonprsv nsSes e oervios tiverem graves consequências para a luta dc ciesse ope
rárí = c- das fôr ;• . democráticas ruma série de países e ,em especis- nos Estados
for outro l.aao n-' generalidade dos países os partidos Comunistas,mostra
r ari- ao a -itura ca s: tuaqS::,revelaram v.m extraordinário amadurecimento polítiopctíirais
r tais incompreerisiios o desves criasses raízes no seio ds
o 1 r s e operárfE sso ( i possível porque os Par: nos Comu.nl st se, no período qre
sedei -< entre er. du
mundiais tinham ioi
-■Ates
.'C um lado . . *. fv:s»*.
.:.! t: o; puer .-.a nma ve7.

lidada dos f
seguro por '- um pij.no c:i er.tífi c>-

uarx i.sii’0-1 r i

.rcoeprei
Unia'.1

3:1,0 e:ir

OTivr,; *s u uc t o:
r

__ ■

itic.f da genere■ a claro que n»o
: elaborada pelos
ssiáo pelo íicl

Feri

■ j? er b 3 -lo cia eolabor Pc, ús URSS e
CUWJntd dial o.té tico ..
era
comunicac:,- feito
1
pietafornia de
■Sr.
■
ps: ■■■::'■ re as c,
aos co permac opt: •••verr® pondo -seílimí.no
t : s f!-1 ■
'
r--Juç*o por corali Los c- c.iveix.enc: ss ue iuterèsees r.o peís",
rr- ,-ue,t®nto Rcs comerci'iriter.,cr-pitsl.*.s tas industrieis e fi- '
sses trabalhadoras.'■cristalizou ? ideia Q? impossibili
nanceiros como nas
dade da ufqSc rnergi ihar numa nove crise económico1' (Discurso publicado nc"peoplefs World'' do 11-1-944) ,manifestando a crença de que os capitalistas assim
o compreender' nm, po .s p au ® 0 int cl igô nc í a * e 9 llus tr aç So * se desenvolveram muito
durante a guerra,!) > passagem tía declaração ds Xeherío em o.ue se efirap a deter
minaçSo de ‘‘trcofli ?r juntos n® guerra e ns- paz que se seguirá",Browder con- ”
clui ~ que r.o após-quarre havia possibilidnues de Ijarmonizar os interesses do
capitsl o do tr»t.a lho,dos trusts e d® classe operaria numa política de Unida
de Nacional,.E assitr ora conduzido & efectiva negação da luta de classes,fe idei." da liquídac?3': Imperialismo 6 do cará
arácter progressivo do capitelismo,e(co
mc consequência) á .iegaçrc d® necessidade
de dum
cium Trrtido
pdo proletariado.
betas condepçO.c. trrdu»irr:»-oc na dinsoluqQo do PC dor. Eotodoe Unidoe c
sua .trar,sforn)P7?-j ni«i“'asscctao^o polític®9 cujos 'membros individuais" se po
disni inscrever "irj.n ou nontro1' dos r®rtidos sabr'c®nes'cit,discurso"Browder
-disse usxs t°rGO ; •ornfcsr- era ? vo/. co : .àperi 'i ismo 1 sneu:' no nc sso partido"
(■'" ã'- Assembleia h®cior."l do PO lub-mo, "fundarr.ontos1 povude 194c).
Apesar c'o que . .-0 tios Estados unidos foi reconstruí cio e soube' vencer a
criee - orJontPPte Brovder causou graves perigos 3 caus® cias classes trebe
lhr-dor .• oorte-amer ic®n®s e 5| cu®s® d" democracia < da p®a.Terminada e guerra,
as ofensivas uo.s trusts norte-emericancs contra os trabalhadores,? oolític»

-56reacclonaria do capitalismo norte-americano, no plano nacional e internacional,
as campanhas coloniais, a conspiração das classes dominantes contra as libere
des,deitaram por terra tõdas es ilusões que ainda subsistissem ècêrca da"H8i
monia das classes",da"paz social",do papel progressivo do capitalismo norte
-americano para o progresso e edificação da democracia nos outros países. Nfi
terem os comunistas americanos sabido edificar um forte partido comunista nc
Estados Unidos,mas, ao contrário, terem''seme8do perigosas ilusões oportunista:
(Duclos)nas classes trabalhadoras dos Estados Uniaos e da América Latina,fac
lltou o reagrupamento e contra-ataque da reacção e do fascismo.Da análise de
ta realidade devem todos os comunistas do mundo concluir por uma maior ideia'
de responsabilidade,pela ideia de que os êrros da linha política dum partido
s«o suspeptíveis de atrazar a libertação das classes trabalhadoras e são pa
gos com sacrifícios e com sangue pela classe operária e o povo em geral.

2-0 revisionismo de Browder influenciou a orientação de prãticamente todo:;
os partidos comunistps americanos,entre êles os de Cuba,da Venezuela e da Columbia.No PC do Brazil também as concepções de Browder se fizeram sentir.As
sim, no discurso feito quando da vitória das Nações Unidas.no comício de S.Ja
nuário por Carlos Prestes,Êste sublinhou que não havia que pouper esforços"po
ra encontrar sempre solução harmónica e pacífica de tòdas as divergências e
contradições de classes".Noutra passagem dizia;"No mundo inteiro os povos fi
carão agora livres da intervenção estrangeira nos seus negócios internos e,aç
sim,sendo,o imperiplismo está moribundo e o capital estrangeiro perde e sua"
característica mais resccionária para se transformar em factor de progresso e
prosperidade para todos os povos".Não tinha Browder declarado no Congresso do
P.C.dos E.U.em 1944 aos povos da América Lstir.s que os grandes capitalistas
aos E.U.tínham"um ardente desejo de industrializar e democratizar os seus res
pectivos países"? Nestas palavras de Prestes reflectem-se as ideias de paz ê
harmonia de classes n" escala nacional e internacional,e reflecte-se a concep
ção browderiana da morte do imperialismo e papel progressivo do capitalismo
norte-americano no período após-guerra.C PCB,na sua actuação posterior.guiado
pelo prestigioso dirigente,que é^Luis Carlos Prestes,desligou-se de tais con
cepções. lies a referência a elas é aqui feita para indicar a necessidade de os
PC se couraçarem com os o’-1 *-r'r1 os do marxismo ’ ®nin1 smo, cu jss justeza tem si
do comprov=ofretos e qu^ sai desta guerra aferida por mais alguns anos da r>ruyas e c—.
: 'ide por no.'- cxpcrièncips e conhecimentos.3 *
3-Manifestaram-se no nosso partido tendências paralelas ãs que vimos de analizar? Sim,camaradas,elas manifestaram-se.
Em primeiro lugar.Uns as-aaeos dois anos atrás um camarada do nosso CC de
fendeu, em várias reiidões,a necessidade duma modificação da orientação e da
linguagem do partido.Air.de em 10 de Fevereiro de 1945,esse camarada,num infor
me,defendia,que d'oravante"os conflitos entre o cppital e o trab=lho e as quês
tões políticas nncioneis"deviem ser resolvidos por"arbitrpgem" ("Deve criar-se'"
em todos os países,dissera Browaer,largo campo democrático dentro do qual to
dos os problemas são resolvidos pela discussão livre")devendo nós encarar,uma
vez derrotado o fascismo,"uma evolução pacífica por largos anos"podendo-se"ir
até ao socialismo com um govèrno de Unidade Kicioraia.para fortalecer as suas
opiniões,êste nosso camarada sublinhava que"há o marxismo petrificado e o mar
xismo criedor"e que"."a há que ficar a ruminar textos"(Browder dizia que"não
devemos olhar para os velho» livros do marxismo em busca de fórmulas ppra a
solução dos problemas de hoje,mas devemos elaborar a nossa própria resposta").
Numa reunião ampliada do CC(tósio de 1945)est°s ideias foram mais emplamente desenvolvidas.Nessa reunião,critiesndo a consigna de luta pela independèncía^çolocada num projecto de manifesto do Secretariado,o mesmo camarada dizia
que só podia significar luta"contra o imperialismo inglês e americano",o que
não era corrccto color-• r» Dizia que nós,comunistas portugueses,devíamos aflrmar querer"um T .rtugsl para os capitalistas portugueses"(sic)Japoiar a con
centração industrial.por aumentar o número de proletários".A consigne"Unidadê
Nacional para hoje e para ãmanhã"dave êsse camarada o sentido"paz social" de
"harmonia de interêsses".0 nosso camarada não ocultava,aliás,a filiação das
suas opiniões pois para as fortalecer dizia basear-se em parte,nas opiniões de
E?rl Browder.
Não foi,porém,apenas nas opiniões que vimos de analisar que se manifesta
ram as debilidades políticas do partido,Outros camaradas de DirecçSo,ainda que
sem pretenderem transplantar para Portugal as concepções de Browder,sentirem-se atraídos por elas.O aparecimento de tais concepções dentro do nosso Parti
do(ainda que não tenham influenciado a orientação política do partido),e a não
existência duma reacião viva e unânime,mostram a necessidade do fortalecimen
to ideológico do partido,duma extrêma vigilância política e do fidelidade aos
princípios do marxismo-leninismo.
Na sua crítica ao browderismo,Jacques Duelos sublinhou:
"0 grende objectivo desta guerra-o aniquilamento do fascismo-só pode ser a

tingido na medida em que ps fôrças da democracia e do progressoSPech*m os
olhos âs circunstancias económicas e políticas que engendraram o fasclsmof
Dirigentes operários que fecham os olhos s essas circunstâncias criarão na
classe operária uma ideia fPlse das leis ds evolução das sociedades e desrmsrão as classes trabalhadoras na luta contra a exploração e a burguesia reeccl '
onárip,contra o imperialismo e pela paz do mundo.
4- Foi por ter fechado os olhos a esses circunstâncias,que,um importante nú
cleo de camaradas do nosso Partido defendeu algumas concepções sf>bre o proces
so do derrubamento do fpscismo e as peespectivas do movimento democrático naciolnal.Refiro-me ft chamad8"política de transição",que foi analisada no nosso
II Congresso Ilegal.Tal"política"não se filiava nas concepções de Browder(que
êsses camaradas desconheciam).Mas reflecte também incompreensões geradas pela
aliança militar entre a URSS,Inglaterra e E.U.e pela lutp dos PC nas condições
da guerra anti-hltlerlana.
Esses camaradas punham como objectivo da luta do nosso partico e dPs fôrças anti-fascistas nacionais"provocar a desagregação do fascismo em regime de
tr“nsiçâo",0 nosso Partido,em vez de se esforçar para levar o povo até ao ler
venteraento contra a ditadura fascista,devia põr como finalidade da sua acçãopara varrer o fascismo de Portugal,uu um golpe de estado por cima;ou ume revo
lução de palácio;ou levar o próprio fascismo o encontrar uma saíde dòce pare“
a situação.0 que em alguns países como a Itália foi o produto do colapso mili_
tar e do esfõrço da burguesia para se salvar(Bagdolio)era visto pelos nossos
camaradas como a meta que nós devíamos atingir.Dentro d8 moderação do"govêrno
de transição"deviamos procurar apoio dss Nações Unidas pois"não podemos espe
rar o apoio de inglêses e americanos a movimentos populares".As lutes reivinc:cativas da classe operária deviam ser conduzidas de tal forma nas empresas
que em nenhum C8so"os çatrões e empregados não fascistas se atemorizassem e
estejam contra os operários que lutsm".
Quando ds manobra demagógica do salazarismo em outubro-Novembro de 1945,al
guns dos camaradas que perfilhavam estes ideias viram nas afirmações de SsIbzar e nas suas medidas demogógicas a realização dos seus prognósticos.Isto é:
acreditaram que o salazarismo estava procurando a tel saíde"dõce e suave"que
preconizavam.E daí acreditarem então estar o nosso Partido em vésperas de legplidade e dever fazer tudo para"facilitar esta passagem â legalidade".Para
isso devia o partido,entre outras coisas,"aparecer politicamente identificado
com o MUD";devia tirar do"AvanteJ"a foice e o martelo e a consigna"proletérios de todos os países uni-vosJ";devia põr de ledo qualnuer ideia de elargar e
reforçar os seus quadros de funcionários ilegais e a sua air=cç®o clandestina.
Não mostrara estas ideias que se tinham fechado os olhos"ás circunstâncias
económicas e políticas que engendraram o fascismo?
Sôbre estes concepções pronunciou-se o nosso II Congresso Ilegal.Quere-me
entretanto parecer que o fortalecimento Ideológico e político do nosso parti
do exige qualquer coisa meis.E porquê,camaradas? porque o nosso partido(e era
particular a sua Direcção)não tirou 84dda todos os ensinamentos que podia ti
rar da análise dessas cor.cepções;porque ainda não foi posta verdadeiramente
a nú a raiz oportunista dessas concepções e ela não foi reconhecida pelos es
meradas que defendiam t«i« concepções,porque,mesmo nos camaradas que rectificarsm as suas opiniões se
u.. ..tido a ideie de que elas não são justas por
que as condições objectivss eram diferentes des que Julgavam,mas não tem hevl
do a afirmação clara da realidade:que essas concepções se filiaram numa aná-“
lise não-marxista da situeçãojporque assim,da análise de concepções erradas
dentro do nosso partido, de desvios políticos, do afastoeimento do marzismo-leninisraOjO nosso Partido n*o tira tòdas as consequências políticas de forma a
evitar que concepções que se supõem mortas venham a renascer Creio,camaradas,
que na altura do Congresso,não estavam as condições criadas para isso ser feí
to.Mas creio também que não só a Direcção do nosso Partido tem hoje condições
para tirar todos êsses ensinamentos,como é necessário que isso sejs feito,cie
ra e cruamente ppra o fortalecimento político e ideológico do partido.
5-Ká algumas semanas,um camarada da nossa Direcção,pronunciando-se sõbre o
MUD manifestava as seguintes ideias: ajque o MliD existe porque o fascismo,uma
vez que não foi cappz de criar uma oposição tal como desejava,necessita do
MUD para efeitos da sua política externa;b)que se o govêrno quizesse terminar
com o MUD já o tinha feito;c)que o MUD surgiu como uma manobra do fascismo,co
mo necessidade do fascismo português e não porque tenha sido arrancado pela ~
luta do nosso povo.Para fortalecer as suas teses,o nosso camarada,argumentava
que não devemos esquecer o carácter do fascismo,que,"a movimentação das mas
sas, sinda que pesando muito nos países fascistas,só por si não consegue ven
cer o fascismon(sic).
Tr°ta-se de opiniões emitidas por um camarada do CC numa reunião com outres
cpmaradas do CC.Entretanto devemos habituar-nos a considerar que as noss86 o-
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do CC dirigem sectores do partido,dirigem todo o Partido,têm que dar uma orlentaçío Bs erganizaç0e3;e sssim ss suas concepções reflectem-se necessériamen
te no seu trsbalho e nas organizações que controlam.Além disso,diz o nosso cã
marada que nSo se trata apenas da sua opiniSo pessoal mas"dum grande número “
de camaradas que analisaram a sltueçBo políticay
Quanto a nos.estps opiniões reflectem ume análise defeituosa da sltuaçBo.O
nosso camarada esquece que o MUD apareceu,nSo como um8 manobra do fascismo,
nas porque os democratas portugueses aproveitando as magras possibilidades de
luta legal que o salazarismo teve de 8brir,pela pressfio internsfreclamaçBes
democráticas,descontentamento,manifestações da vitória,etc.)e internacional
(derrota da Alemanha e suas consequências).souberam unir-se e criar um movi
mento nacional democrático de massas.Esquece que o salazarismo tem feito to
dos os esforços para aniquilar o MUD(encerramento das sedes,prisões,ameaças,
demissões,declarações de ilegalidade pelos governadores civis,julgamento das
comissões distritais e de trabalhadores.etc.)e que,portanto,se o MUD existe,
nSo é porque o salazarismo necessite dele mas porque tem sido impotente para
o anlquilPr em virtude da unidade,da resistência e da luta dos democratas por
tugueses.Esquece que para fazer recuar o fascismo e,mesmo para derrotar o fas
cismo,a fõrça em que temos de nos basear e confiar sBo as messes populsres dõ
nosso país.Esquecerem-se êstes aspectos é afaster-se duma análise justa da si^
tuaçBo,é fechar os olhos B realidade nacional,é descrer das massas,é atribuir
a soluçío do problema nacional,a"saída"da situaçSo de fascismo que atravessa
mos, ao próprio fasclsmo.Se o povo nSo tem fõrça para fazer recuar o fascismo
e o derrotar,quem vai derrotar o fascismo?Quelrêmos ou nSo.tenh&mos ou nPo es
sa ideia,essa análise da situaçSo do MUD conduz B seguinte soluçBo para o der
rubamento do fascismo*ou uma saída que o próprio fascismo,por sua desagregação
se vejp obrigado a encontrar.E voltamos assim è"polítics de transiçBo".
NBo indica isto,cam=r»das,a necessidade da direcçBo do partido encarar de
frente o problema e de se pronunciar abertamente sõbre êle?

6- Seoportunistas
nBo exercermos
partido uma
constante
crítica
todas as
ten
dências
que no
se nosso
manifestem,nBo
tenhamos
dúvidas
que aviremos
a re
petir êrros com perigó do nosso partido e do nosso povo.E nBo tenhamos também
dúvidas que multas das tendências oportunistas se virSo a condensar em conce£
çBes putchlstas.O nosso II Congresso submeteu a ume aperteúa crítice os Êrros
e desvios oportunistas do nosso pertido;criticou a críaçBo dos GACs e a lin
guagem optimista fla imprense do partido(particularmente em 1944jque,acalentan
do esperanças da proximidade da insurreiçSo,criava incompreensões e alimenta
va ideias putchistas;o II Congresso criticou ainda o nPo ter o partido rectifleedo mais çèdo êstes êrros.
Entretanto,camaradas,se Bs conclusões do Congresso,n»o fazemos suceder uma
constante vigilância políea no Partido,as tendências oportunistas gsnharPo no
ve fõrça e n*o conseguiremos extirpar as ilusões putchistas do nosso pertldoT
Jsto torna-ae m»is claro ao dizer que,quando da greve dos estaleiros,um cama
rada dirigente do sector,referindo-se P fracassada tentativa do golpe militar,
dizia que.se o Conselho Nacional tivesse agido melhor e s tempo,teria havido
"possibilidades de aliar o movimento militar com o movimento dos trabalhado
res1^ que"es massas s»ltariam por cima dos militares".E numa importante organlzeçPo regional,onde há larga influência do Partido,os camaradas deixam-se a
srrastar quese totalmente pelas ilusões e tentativas putchistas.
Os perigos putchistas nPo estBo ainda extirpados do nosso Partido e é ne
cessário que os extirpemos.
7- Para terminar,em opiniões emitidasKbr alguns camaradas,apsrece o perigo
duma análise menos juste da situaçSo internacional e da evoíuçBo de algumas
democracias europeias que conduz a novos desvios.
Como é sabido,em alguns países da europa orient8l estBo sendo levadas a ca
bo grpndes reformas económicas e políticas.Em alguns dfesses países,como a Po
lónia, as reformas atingem as bases do sistema capitalista e abrem caminho pa
ra o socialismo,A realizaçBo da reforma agraria,a aboliçBo dos trusts e car
téis,as amplas nacionalizações que varrem da economia da naç*o o grande capital.a participaçBo de filhos das classes trabalhadoras na adminlstreçBo,no co
mando d»s fõrças armadas,na polícia,o papel dirigente do Partido operário con
segue conduzir na luta de reconstruçBo nacional outros partidos representando '
outras c«madas da população,a vlgllBncia.o exemplo e o auxilio de URSS e tsm
béra de outros estados denocrátlcos-tõdes estas circunstênclas abrem perspec- .
tivas para uras evoluiBo para o socialismo na polónia e outos países sem que as
torne eventualmente necessária a insurrelçBo e e dltpdura do proletariado.
Esta possibilidade está conforme aos ensinamentos dos mestres do socialis
mo científico que,nBo excluiam que,em circunstancias particulares,se podesse
evoluir paclflcamente para o socialismo.Marx tinha encàrado essa possibilida
de em releçHo B Inglaterra e Estados Unidos,numa altura anterior Bo grande de
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em Setembro de 193.7 e, eànGntBhrôytubro, admitia a alternativa :oul;desenvolvimen
to pacífico da revolução".oucinsurreição proletária» (v.Léniney"Ccmpromissesn7
Selectea Works,V.VI.pag.2Ò9 e Stáãine, 'Leninisrr.*', V. 1 rpag.Sá-47).
Mas isto nao significa de forma alguma que o caminho para o pcvo polaco e
outros est»o encontrando para o socislismo-rias condições especiais dos seus pa
íses,na situaç*o de após guerra-seja o mesmo que se oferece aos outros povos
do mundo.Na maioria dos estados,o grande capital conserva as suas posições e
defende com tõda a ferocidade essas posições.
E assim cometerão um êrro grosseiro e afastar-se-õo do marxismo-leninismo
aqueles camaradas que defendem que o exemplo da polónia e de ostros países mos
tr° o caminho que nós(como todos os trabalhadores do mundo)nos devemos esfor
çar por seguir -a evolução pacífica para o socialismo- o que.assim,há que ex
cluir dos nossos objectivos a insÈriahçSo da ditadura co proletariado.

8-Lie todos Èstes exemplos ressalta a iuiportSncis d.:- nos mantermos fieis aos
ensinamentos dos nossos mestres,de no; mantermos contra qualquer espécie de®re
vifcfcc®‘.smo"e p°ra tal de elevarmos o nível político do partido,dc fazermos uin
esfôrço decidi clemente maior que o que temos feito para n elevação do r.ível ideológico do nosso Pertido,de nossa Direcçõo,dos nossos quadros,dos membros do
partido,
A situação de ilegalidade.as tarefas inadiáveis da defesa da repressão fsscista,da edificação do Partido,cia criação dum amplu movimento de Unidade Nacio
nal,obrigam por um lado os nossos quadros e ted? r. direcç»o a um trabalho de“
organizaoão e de ccntrôle que dificulta a aprendizagem teórica e o desenvolvi
mento político.Por outro lado,as condições técnicas para edições e publicações
a que nos força a clandestinidade,restringem as possibilidades de divulgação
das obras dos r.ossos clássicos e de estudos e trabalhos sõbre a situação nacio
nal e internacional e os múitiçlos problemas de orier.teçío»
AS' dificuldades n*o são,porem,invencíveis c a pirecção do partido tem que
começar por dar o exemplo.
N*o b=sta aceitamos na Direcção do partido que só a teoria ligada à práti
cp revolucionária pode permitir determinar uma orientação
mvBo çpiata d situa^f^-HiuAdnwl e T.Rternacionsl, ume compreenda cô sentido geral em
..eriTos
acoi.tecimentcs.hao
cstariBOM-rF
iiirecçBo
do
Partido
de 8que ,
,
cõrdo em que só o apetrechamento teórío du nosso partido,começando pela Dlrec
partido
através das situações novas que se ção.podere conduzir .justamente o ~
' '
v»o criando em Portugal e no mundo.É necessário que o isto corresponda um es
fôrço sério da Direcção no seu conjunto e de cada militante de direcção consi
derado indivitíuelraer.te para o desenvolvimento do seu nível político,È necessá
rio que nós organizemos o trabalho de direcção e ajudemos todos os nossos cua
dros a organiza-lo,de forma a que não nos tosseraos»homens práticos:,que com a"
prática tudo resolvem,mas miH.ta.ites apetrechadas teôrio•» e politicamente.
Há muitos preconceitos e vícios de trabalho da nossa própria oirecçPo que é
necessário rectiíicar.Há ainda camaradas que pensam que as soluções dos proble
mas politizes s8o dadas po não sei que railsgroijuHntuiç?o '.fiá camaradas pouco
estudiosos,que não asr.v.'i-n as horas liares do trabalho de organização para
estudarem.-Ha cr:.: i w s que juntam livr-'." .cole- »*materiais, solicitam e exi
gem livros e materiais,di *em a a-i- —zro quo o cua tôn é insuficiente mas não
estudam aqu*iV**3 que possuem.gct3 situação tem que coai f i ?;•
e, A ideie da respor.sahí \.,'de deve fort°lecer-se em todos os camaradas de Sirecção,.Ser do CC
ou candidato ao (JC ou ser funcionário do Fr tido ou dirigente dum provincial
ou dum rngion»l impõe --os militantes o dever de trebi?lh=rem para estarem b al
ture da tarefa que o partido lhes confiou.
NSo se trata'de criarmos ideias de que estudar c tud j e afastarmos portar,tos quadros do trabalho corrente p»r« os tornarmos»tcórl coafpctuientes,Não que
remos também naturalmente cair no ridículo de t«sermos •• que condenamos aos ojí
tros;o estudo e elaboração de planos
depois cio deiiubpnento do fascismo, ~
distraindo as nossas atenções dos problemas actuais ooc ristes so derrubamento
do fageismo.Não se trata finalmenté de tornar vulgar h 1situra desconexa de o
br«s dos nossos mlássicos,«fim de se fixarem fórmulas e fr=ses,
0 marxismo-leninismo é uma ciência ligada r- vida e ás condições cie lugar e
de tempo,uma ciência que se enriquece com nov»& experiências & novos conheci
mentos^ 03 mestres do Comunismo dão-nos or, princípios teóricos, a orientação ge
ral e ricas expcri6nci»s para resolvermos os problemas po.íticos que defronta
mos no nosso psís.M?s nSo nos d*o receitas para cada situação difícil.E dai n
necessidade dc que o estuco dos teóricos do marxismo soja acompanhado pelo es
tudo d» realld»tíe portuguesa,dos problemas r;aci onais,cora • preocupação consten
te da tarefa que os comunistas portugueses t-fem diante de
,s libertação ce
Portugal de ditadura fascista,e defôs» dos intertsses os o.asse oçerarie, das
classes laboriosas em geral,dos povos coloniais,o progresso do pais a edifica
ç»o dum portugal livre,democrático,próspero o independe-nie,
A elevação do r.ível político do trabalho e fortalecimento icleologico do Par
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gar s viver politicamente,discutindo a orienteção político e es consignes de
Direcção.Um» vida política intensa de todo o Partido é 8 melhor-garantia con
tra êrros e desvios do caminho justo.
S assim entramos noutros problemas:o da consolidação orgSnica do Partido e o problema dos quadros.
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CONSOLIDAÇÃO ORGÂNICA PO PARTIDO
qu=is os progressos verificados ne organização do Fartido do II Congresso
Ilegal para cá? Tem-se mantido o ritmo que se vinha verificando nos anos ante
riores,particularmente era 1945?
Teremos ocasiao nesta mesma reunião de tratar em detalhe o problema de or
ganiz=ç9o.Julgo,porém,de interêsse salientar desde já o panorama ^eral da or
ganizsção do Partido,o aspecto geral dos seus progressos desde o II Congresso
ilegal.
Em primeiro lugar,há n salientar que.em alguns sectores,» orgsnizeção, no
eeu conjunto,apresenta-se mais vasta tocando sectores industrieis e c»oponeses e outros que r.ão tocava na »iturp do I Congresso Ilc0»l.por outro lado,é
indiscutível que cum° forma gorei,tbdn a organização do partido tem hoje uma
vida política que,n*o tinha n» altura ao II Congresso Ilegal.
Fazendo uma análise comparativa da organização do partido,do que-é hoje e
do que era n» altura do II Congresso Ilegal,há,entretanto,alguns aspectos ne
getlvos que nos ferem a atenção.
Notamos,em primeiro lugar,que,em alguns dos n°is importantes sectores pro
vinciais, a organização estagnou.Notamos,em segundo lugar,que,em alguns secto
res em vlrtuoe dum numero reduzino de prisões,o Partido perceu ligação com or
ganizações niuito importantes e os' meses passam sem que_ consigamos reatê-lssT’
Notamos,em“terceirc lugar, que, em alguns 'sectores "houve 'um acentuado retrocesso
Pregunt»-se,camaradas.çúais os canses aestVs nossas deblHoaSes” e" áeflcièn
cias? A principal razão reside no facto de não termos s°bldo em muitos casos"
consolidar a oraanizaçãoxio partido ê_medida_que a ipmos ãrãr^ando.Perslstlu-se e continua-se ’ péíèistlíido ulúií Cipo “ué ti- a o «1 nò iheicu âTZliàhfè m- s e gran
des deficiências no contrOle.Os organismos de direcção não são constituídos
de harmonia com as necessidades.A vida política das organizações do Partido é
multo deficiente.0 conhecimento dos qusoros,s assistência que lhes é pretade,
a sua justa colocação e promoção,continuam enfermando de graves debilidades.
Se n»o soubermos consolidar a organização do partido,não tenhacos dúvidas,
CPmarades,que muitos dos progressos até hoje veriíicedos se virão a perder,que
veremos estagnar organizações que hoje nos perecem florescentes,que perdere
mos organizações com outras,ao sabor dum primeiro sério embPte com o inimigo.
Que nos indica esta situação? indica-r.os a necessioade ce concentrarmos os
nossos esforços e atenções na consolidação de organização do Partido.
E,p°ra tal, impõe-se em primeiro lugar que, vencendo iõdas as dificuldades e
etrazos,levemos por diante a criação de organismos colectivos de Direcção.
Deixemos de repousar qn^-e ara1 -f:.. ...om.e,omuTT-s vçzes temos feTEo,no
tr°balho dos funcionai iós do partido.Auxiliemos os funcionários do Partido,
não só e alargarem a organização, s"fursrem‘-sectores, a"aguent8rem"o existente,
mas sim e constituírem os organismos de Direcção nos sectores sob o seu contrõle.Conheçamos melhor os qu°dros do nosso partido,saibamos ir buscar muitos
camaradas firmes e dedicados,que os há por tono o nosso F=rtldo,e promovatno-los audsciosamente aos organismos colectivos de Direcção.
para a consolidação da organização do P=rtido,impõe--se,em segundo lugar,
que demos vida polític» a tõd» a a>s?g»nizaçã0 do_ partido.
Façamos reunir todos os escalões ao pertiuo em melHõres condições e com
jspís atento controle.F»j»mo-los discutir tbdas as directrizes do pertido,to
dos os problemas fundamentais do orientação e façamos que,em cada escelão,se
jam definidas as su»s próprias tarefas em relação ãs palavras de órclem do P..
para a consolidação da organização do partido,impõe-se,em terceiro lugar,
que.em muitos casos,em vez de uma assistência igual mas deficiente a tooos os
6ectores,demos major assistência a uns,ainda quê com prejuízo momentâneo de
outros,com vistas a »rrumcr a organização _com unia assistência cuidada e a cri»r condições par' s descentralização.
Tnis s"So âg ‘tieáltfss que se "me pTiguram fundamentai? para a consolidação
orgânica do part!do.Tais medidas não significam,de forma alguma,que devamos
limitar o alargamento da organização e o recrutamento.Significam sim que o elprgamento e reorutpmento -que é necessário intensificar- devem ser obrigatõ
rlamente acomparh»Qos d» consolidação orgêr.ica.
Atribuem-,se multas vezes algumas destas deficiêncips á fraca preparação
polític1? eõc tnc'ssos quadros e,particulacmente. de muitos funcionários que têm
a seu c"rgo importantes sectores e são os obreiros da construção do Partido
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blema de^quadros.
Nao há dúvidas,camaradas,que n**o conseguiremos levar por diante es medidas
necessárias par» a consolidação da organização do partido,se não soubermos
prosseguir uma justa política de quadros,se n®o soubermos auxiliar o desenvol
vlmento dos quadros do partido dentro da orientação traçada pelo II Congresso
Ilegal.
^
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ALGUMAS PALAVRAS SOBRE OS QUADROS

1
Há na ordem de trabalhos ura ponto especial sõbre o problema dos quadros.0
• camarada Alberto fará o informe e teremos então ocasião de discutir èsse pro
blema e de tomar as resoluções adequadas.Há,porém,alguns aspectos que gostayia
rí= focar desde já.
1-Primeiro aspecto.Verifica-se uma série de c=sos em que camaradas(partlcularmente funcionários)que contribuíram par? o alargamento da organização e en
grandecimento do partido deixam de estar em con5Igoês para~cQrrgYr as "organi
zações que foram criadalT erii grande pai1 te peíõV esforços dêssés camaradas.
Esses" camararás s»o acTlvos,dedicacTõFV"valentes.Pele sua actiVideae ê dedicaçBo levaram o nosso partido até regi3es,a localidades,a campos,a emprezss,
a sectores,que nunca o nosso partido tocara.pela sua activldede se multiplica
ram as ligações e organizações.essas qualidao.es deixaram de bastar. As org-anizações engrandecidas colocam-se complexas tarefas políticas e tíe organiza
ç*o,elas passam a viver os problemas nacionais,e a êsses nossos csrr,°redes fal
ta uma condição necess=ria para »s poderem dirigir:a capacidade política.Eles
n*o sabem consolidar a organização que vão criando,nem saoem orie"ntãr es no
vas organizações em todos os múltiplos aspectos de sua activldede.Controlando
organizações provinciais e regionais,controlando importantes centros industri
ais e camponeses,controlando importantes núcleos de intelectuais,há hoje cama
radas que manifestara incompreensões em relação aos problemas fundamenteis da
orientação do partido e acusam um tremenoo atrnzo político em relação ao de
senvolvimento gerélido partido.Os interêsses do nosso Partido e do movimento
anti-fasclste era geral e o próprio carinho pelos quadros,devem-nos levar a en
c°rar de frente esta situação.Esses camaradas não possuem presentemente as ~
i condições de dirigentes exigidas pelas tarefas que lhes estão confiadas e não
3 estio em condições ae,rápidamente,com o auxílio do nosso partido,adquirirem
j essas condições.por isso,têm de ser substituídos nas suas tarefas.
«
Entretanto,mal seria se o nosso Partido se limitasse a estas medidas.0 nos
so partido tem também necessidade de analizar c porquê desta situação.Tem de
i ~o
r v.
-a,..■''-‘caaos,decididos, pctivos e valentes,ca
maradas que trabalham nà muito no nosso ± tido.aamaradas que foram capazes
de,pelo seu esfõrco,alargar e engrandecer a org<—z:ç¥o. J:ixarsm de ter condi
ções para dirigir o tr°balho que foi criado era grande parte pej.. se.-’ próprioesfõrco,acusam um exoepclonal atrazo político e não se note o seu desenvolvi
mento.
Para isso só encontramos uma resposta.Ainda que haja de ter em conta as con
dições pessoais de cada militante,esee atrazo não pode ser atribuído a uma Imp
possibilidade desses militantes se desenvolverem.É certo que uns camaradas po
dem ir raais longe que outros.Mas todos os que forem dedicados têm condições
para se desenvolverem,par° melhorarem como quadros do nosso partido.Maú será
afirmarmos que um militante não pode ir meis além.se não o ejudámos convenientemente até hoje de forma a que ele mostrasse tódas ss suas possibilidades.
Não,camaradas.As qualidades pessoais de cada um explicam muito mas não expli
cam tudo.O tremendo etrazo político que verificamos em alguns camaradas,depois
de anos de actividade ã frente de importantes organizações,não derive apenas
das deficiências pessoais desses camaradas.NãO.É que êsses camaradas não tive
ram do nosso partido, e particularrr.ente dos camaradas quê os controjLam, a ajuda
de que necessitavam.
pregúnfã-sè":Foram estudados era conjunto com êsses camaradas todos os problo
mas do seu sector? Foram êsses camaraãas convenientemente orientados na real^L
zaçSo das suas taref»s? Foi estabelecido cora êsses esmeradas,a cada passo,um
plano para o seu próprio trabalho? podemos dizer que,duma forma geral,isto
não tem sido feito.
.
Pregunte-se:Foram realizados regularmente durante os anos de actividade
• desses camaradas encontros demorados,om boas condições de instalação,em que
todos êsses problemas fõssem debatidos,em que todo o atr=zo e incompreensões
• áêsses camaradas fõssem vencidos por uma assistência paciente e construçtiva?
podemos dizer que,duma forma geral,isto não tem sido feito,que,ao contrário,
tem havido,com camaradas que têm a seu cargo importantes sectores,encontros
demasiado espaçados,encontros rápidos de rua,e eté por vezes falta de paciên
cia e carinho.
pregunta-se:Forpra as organizações dos sectores s cargo dfesses camaradas au

-62xiliadas pelos organismos superiores do partido,com materiais de orientação a
elas especialmente àisfiinatias?Podenios dizer que,duma forma geral,isto nSo tem
sido feito.
pregunta-se: Foram êssee camaradas convenienteinente ajudados para o seu pro
prio desenvolvimento político,foi-lhes indicado,passo a passo,e com insistên
cia, como organizar o seu trabalho em casa,como estudar e o que estudar,foi-lhes solicitada a cada passo a sua opiniflo sbbre todos os problemas de orlen
taçao do partido? Podemos dizer que,duma forma geral,isto não tem sido feito.
pregunta-se:Foram sempre tidas em conta as condições particulares de cada
um d6sses camaradas,as suas características de militante, nas exigêncies que
lhes foram feitas e no auxílio que lhes foi prestado? podemos dizer que, dump
forma geral,isto n^o foi feito e,=o contrário,muitas vezes se sdoptou uma for
ma rígida de auxílio.processos menos construtivos de crítica,opiniões destruc
tivas êcêrea dos quadros que n^o têm em conta aS provas por íbles, dadas, e até
a ideia de que nPÕ h= nada a fazer porque tais camaredss"deram jé tudo o que
tinham- a dar".
Vemos assim que o nosso partido não soube prestar a êsses camaradas o auxí
lio de que êles e as organizações ^ue lhes estão confiados necessitavam e ne
cessitam.
Ha quadros do nosso partido que se têm desenvolvido duma iorma acentuada
pelas suas qualidades pessoais de militantes e peio auxílio geral do partido.
Mas aqui,como se;r;pre,o brilho dos êxitos n»o nos deve cegrr e impedir de ver
as nossas debilidades.Neo apenas pelo que elas representaram(o qúe já é muito)mas pelo que,a subsistirem,representarõo paro o nosso SrabÈSbo futuro.
2-Segundo aspecto.Verifica-se cue uma série de organizações de Direcção
(provincial,regional,local)deixam do estar em condições par» dirigir os seus
sectores em todos os seus complcrA-çn—piuorémas crls-titrrr-pe-.nr-engrandecimento do
partido.'"’
-------- '
"
A cue se deve est’ situ=çao? Aqui também encontramos o õeiic i cstgaur» 1
aos ouadros por parte do nosso partido,as deficiências de comrõle e "s ajuda
política.
,
Estas deficiências impõem que levemos por diante uma serie de medidas de au
xílio aos quadros,já há muito encaradas e aprovadas,mas que eté hoje fomos in
capazes de levar ê prática.impõe-se que melhoremos todo o contrêle no nosso
partido.impõe-se que elevemos o nível político das reuniões de tbdas as orgenlzmçSesde Cirecç^o.Impõe-se que,enquadremos,sempre que possivel}todos os mi
litantes num trabalho colectívo.Impõe-sc que realizemos cursos rápidos para
quadros,seja por sector,seja por tipo de actividade,cursos èsses em que,8 par
da orientação geral do partido seja estudada a forma de a lever ê pratica no
sector em que os camaradas trabalham.Impõe-se que se façam periòdicamente reu
nlões colectivas com os camaradas dos organismos de Direcç^o em que sejam dis
cutidas as directrizes e palavras de ordem do partido.
Se não formos capazen da levar por cUrnte estas medidas,não conseguiremos
fortalecer ic60lôgicpac..ve e cor.sol 1 dar organicamente o nosso partido de for
ma a que possa cumprir ps grandes tarefas que tem diante de si.
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