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AS C O rll1lSSQES Dr:: UNID A DE
1I'erdasieiro5 C o mites de U<'! i dade rja cio naJ

NOS defeudemos que 0 governo sala~
-zari~ta de trai~ao sera derrubado
pelo levantamento em massa da nayao
portugtiesa aliado .e, aC'rllo da parte anti-fascista e patriotica da'g fon;as armadas. Defendemos que so a unidade de
todos as auti-fascistas c patr i ot-as pacera conduzir a vitoria 0 povo portu&:,u~s. Lutamos pelo alargamellto- e f01"talecimento do Conselho Nacional e
pela format;ao dum ample movimeuto
de Unidade Naciona!. Entendemos que
e imprescindivel o rg aniz::a.r 0 mov.imento de Unidode Nacional, organizando todos as auti-fascistas e pat riotas combatentes e criando os seus organismas de direc~Aa.
Comprecndendo assim a problema,
podera preguntar- ",,: .;, porque colo-

ca 0 Partido a pa! ...... a d~ ord e m
de cria c; ao de Comi"~s de Unlde de Naelona3 apenas nas cidades,
vilas, cer~6:;: ald"las e 1J111dac!es
militares e n&o coioea a cria"ao
de tals comlt~:; nas fabr!cas, nas
oflcinas, nos barc:o~ , nas consh'uc;oei e nO$ campos;? Ou (encaraud.o

Natur:;1:1mcnte que seda um t'remcnda
~rro politico corn preender a orgaillza- '
lYao do movimen to de Unidadc· Nacio naI
npellas como a cria~ao de or-ganisOlos
regionais tOO l.ocais do Unidade ~ac'io~
nai, csqueceudo a org-aniz <J. 9i'io do in-o-'
vimento de Unidade Nacional nos -10- ·
cais de trabalho, oade se encontJra a '
maioria d a popula~~ao portuguesa e
pl'ccisamente a parte do nos·.iO povo
mnis combativa e mais radicalitada . .
l Porque nao coloea ~ntao 0 Partido
a palavra de o.dem de c.da~ao de i:COmites de lJJlidadt~. N ac:ionah nelS fabri- '
cas, empresa~, campo~, etc.;? t, Porque'
nao atribue cssa tarefa as celu las de·
erupresa?
,
Por uma. simples niz5.o: 0 Pa.rfdo
nao diz, e certo, que se formcm nas'
fabricas, cmpresas, oficinas, COllstru9Cies, barcos, camposJ « Co mi t e s de·
Unldade Nac<onah,; mas, de lui.
muitos meses, insiste a t6da a horcl, n~-,
improl1sa 0 por via da (u-ganizal;ao, l)a ..
ra que ai se formem Comisso e s de
Unldz;de, cornpostas Jlelos tr~bal hado~
res rnais prest igiados, mais se r ios e
combntivos, que contem co.m a coniian~a e apoio das ma~s~s, qu<~isquer que
sejam as suas con vic9oe[i politicas 0\1
religiosc:.s. 0 Partido iusistc infat i gi\....:
velm~nte para que se cdem Com issoes de tab.iel'), c Amplas Cum Is·
soes
Delc9<>dos Oped.r icis, e

as tarefas das arganizacoes partidariRs)
;.. porque caloca 0 Partido como tarefa
a'Os Comites; Regionuis e_ Locais a formac;ao de CODlit~s de Unidade Nacional
e nao a caloca as celulas d0 Partido?
lNao sera isto limitar a orga.utZa\,3o
do movimento de Unidade Nacional'!
,-Nilo s era excluir do movimeflto de
bnidade Nacional as clasaes trabalha~
doras que sao precisaDlent~ as que
mais deeidldamer.te p:1dem participar
lla T6vol uc;ao nacional-democratica?
iNao correspondent esta orienta<;ao a
C(riarmos 4Oorganismos de direc~ao:. do
movimento de Unidade Nacional sem
lhes p r ocu r armos criar uma lli1.se C9r~
re spondente e s em 09 t.ornarmos orgas i am.e li -ve r d ade ir uQlell ht aidi:"ea te i da
l a ta de It&T. pt'trt 1l,,\:J~ s c •• t ra. fj f.a s-

triC!. Esta e uma pahvra de o rdem do
Partido e e~t:.l, e uma ·ta-rcfa colocada a
t6da -; as celulas do Partido, bem como
a fadas as organi?:a~o!s - parti~arias de
di{"c('\.3.o regional ~ local. A voz do
Partido e. pela ac tivid .' lde rfas orJ'ani':
za~oes do Partid.o, tern se f )rm~d) cni
todo 0 paiiO cen ten 15 C m·::sm.e · milha~
ro. d e Comls~oes.
Seg .. ndo 0 l".rt i do, as ComlSso

cismtt"!

s 80 ve rdadC/lJ:os

..:tJ"

C-om~ssces lor:ais. c
Comissiies
RegloOlais, e C;omi$s5es do Indus"

org,a"lsmos-
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£ao ve.rdaael-

ros «Com a'es de Ur.ad~de Na~ionab>1 embo~o sem I'erem Gste

nom-e .

D u a s cara cteris ticas fund amentais
impoem a~ Comissoes como verdadeiras oxganismos de Unidade Nacional.
Primelrn: Quanto A sua composit;:ao.
As Comis!:>oes sao farmadas por trabaIhadores de t udas as telldencias politicas .~ religiosas e precisamellte pOl'
aquele:5 que sao vistas pelas maSiias
c,omo as mais serios e mais capazes de
defender ~m os seus interesses. Nao se
trata de haver nas Comis50es ~representantes) de partidos politicos -um
republicano, urn anarquista, urn cristao, etc.- pela raza.o de nao c:xistirem "
nos locais de trabalho com as suas 01'ganiza\,!oes , infiuencia, e tc. Mas, dado
que as Comissoes sao compostas "par
tra balhadores de t6das as 1:endencias e
dado que ~ao os "de maio"· prestigia e
infJu~ncia s6bre tr abalhadores de tOdas
as tend encias, po de concluir-se que)
quanta a sua composi.;ao, as Comissoes
sAo verdadeiros <Comites de Unidade
Nacio!lab, cmbora sem este nome.
Segunda : Quanto lI. capacidade de
:p1obilizac;ao ce massaS. 0 movimcllto
d e Unidade Nadonal tern de ser urn
verd ad~iro <movimento); tendo os organ~smos de Unidade Nacional como
iinalid<!de cO~lduzir 0 !!OSSO povo a lutu
contra 0 fa s cismo, i!Ies devcm ter influencia de nw.ssas, ser capazes de a1'r~s tar as tl14SSaS a luta, As Comissoes,
qU<lndo cOllstituidas tal como 0 Partido
COI:nunlsta indica, pOl' eleiyao ou com
a aproY':II;ao dos trab?lhadores , tem a
confiant;a destes, sao vistas p o r e s tes
~omo os sel!::; o,rgauismos de dircC-\!ao.
Dado qu~ a experiencia de centcllf.:. S d e
lUfas tern mo!:=tra do que as Comissoes
sao capazes de rnobiljzar as m assas,
sao capazes de ar1'as tar a 1uta home:ls
e mulheres d~ t6das as ideologias e
cr~n~as, pede cOI!cluir-se que, quanta
a sua capacidade para mobiliz::I.r as
massas,
Comissoes sao v e rdade:'r o s
organismos de Unidade Naciona l.
Se nos contamos j~i com tais or g::mis mos, cuja eficiencia foi mos tn:d:J. em
centenas de lutas , c rga lli.s m o s que
abarcam hom e ns e mulh e r es de t6 d? s
as tendencias e 55.0 ~',. p oia dc-s p e l z.,s
mass~.s, seria 11m co ntra-senso criarem se nas fabl·ica ~ , of:dnas , camFos , etc~ ,
novos organismos de Unidade :--racio:naI, s obretudo se s e tratassc de- organ~smQs com -crepre s entante s)' de orga-

.,5

lliza~o~s

antI- Ii'!.sciscis tas ... in
tes. lissa a razao por que 0 Partido
nao caloca a palavra de ardem de for~
ma~ao de <Comites de Unidade NJ.cionab nas fAbricas, etc. , nao coloea essa
tarefa as d!l ul as do Partido, mas, aD
cont1'.1rio, coloea a palavra de ordem
formayao de Comis!:oes e caloca insistentemente esta tarefa a t6das as
organiza~6cs do P~lrtido c muito particularmente as celulas. 1:'or QutrJ.s
pala\"'TCls: as Comissoe,s sio verdadeir05 Comites de Unidade Nacional (sem
est!! nome), nao haveado portanto necessidade llcm vantagens em cfiar novas organismos (com 0 nome de Comi.tes de Unidade Nacional) que nao tenam a possibilidade uem de serem
organismos de tao am pIa unidade como
as Comissoes, l!em de mobilizarem as
mass&< e terem 0 apoio das massas
como as COOllssoes.
Isto nao quere dizer que as Comis~
soe s tell ham ja caracteristicas deIinitiva s , qu e s ejam organismos de Unidade
Nacio md com t6das as candi\,!tes para
cUIl1pdrem a sua tarcfa de mobilizat;:io
e dirccyuo das massas na luta contra 0
fascismo. Nao. Ao contnirio, pensamos
que as Comissoes devem evo1uir, 'IU?
as Comissoes devcm transformar-se
Hum sentido qt:e lhes permita eump~i
rem melhor a3 su a s tarcfas.
A i1H~~Cr defi c:iencla que as Comissiies ter!l ~pfesantado a~e heIe GO!l"tlO o!"g,z:ni~r'l1l?Js de Unidade
Na~~onaJ
a sua cxistencia tempcriida. Em ge!"al, as Comissces formam-se e m determi '; ndo movimen.to reivindicativo e dis s olvem- se, uma vez COIlcluido esse mo\·rimento. l'ia casos em que
as Comissae!', formadas nestas circunstancia:!l, sao reconhccidascomo legitimos
representantes do s tIa'Jalhadorcs e
continuam existilldo apos 0 movimento. Porem, regra gerai, nae aCQlltece
assim. E, entao, dissolvida a Comissao,
as massas He am de novo u~m 0:5 seuS
organismos de direcyao, capazes de
constant e meate as guiarem e orientare!11, capazes de cons.autemer:.te as chamar e m it luta contra os e xploradores
f a sci s ta s.
A Q!'ganiz a t;ao du movi ment o d e Unidad e Nacional n ao pod e ficar ·su jeita -a,
estas conti ngencias. Em cad a fu bri ca,
ofici;Ia, h e rdad e , etc., tern de ex- istir
permanentemente organismos de
Unidadc Nacional compostos por par ...
tugueses de t6das as tcnd~ncias e contando com a cOllfial}(;a e apoio das '"
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·0 Milit~nte
4a ••gm.~~~DC~~~~~__. .~~~~. .__.aua~.~oor__
.u·~-*.a.m~_.~m.__~__
llO"\'C>S lutas, ":e dirigilldo·as ne..s~as no~
massas .
D a q ui lfe 5~l t a que as Cornissoes vas lutas.
Tornar ·permanen.tes. as ComiS30e3
.devem r ..ans~ormar-sc em Comis.soes permanentes. Formad3.s no de fabrica, locais, de id"dustria, etc .. , e
-decurso duma luta eoner·eta, as Co mis-:- uma tarefa urgente para que as Cosoes devem contiuuar fUllciona.n do ap6.s missoes se torn.em 010 grandcs moto~es .
essa lllta, ligada~ estreit.amente as do movimeD.~.to de llc idade Nacion.a.1
massas, chamalldo·as cOllstantemente a que lui-de l,e var 0 fasci3mo a. . . .tumba.

- --oe--UTILIZAR "0 MILBTAi2TE"'l
E S r A pregul1ta devia· ;er feHa por
todos os rnilitantes ao receberem
<cada numero do Boletim de Organiza~ao do 110550 Partido.
Em primeiro lu gar porque cO Mili'tante:. se destina prlncipalmcnte aos
meinbros do Partido e nem t odos tern
uma no~ao clara do 'q ue e um membra
d o Partido.
l Q~le e entao um membro do Partido? E: ~) todo aquele que e8hi dispos~
to a desenvo lver uma actividade revo~
luc io naria' uuma das suas organiza~oesi
b ) a quele que esta d e acordo co~n a sua
linha pOlitiC3j c) que acata a disciplh
na pa·rtiaaria; d) que paga a sua coti.:za~ao scmanal (em casas excepcionais
pode-se sel' dispensado da primeira ou
~ltirna condi<;oes) (*). Ora lui organiza..-;Oe~ que tern par exemplo 30 rnUitantes e s6 distribnem entre eles 15 bole~illS, fazendo·os passar duns para os
'Outros. Devemos' com bater desde ja
teste crih'!l'io estreito da distribllit;ao.
Q nOl>90 boletim interno deve chegar ~
Jodos as militantes rApidamcnt~, de
maneira que cada um logo 0 possa
.estudar bem e por em pratica c 0 pos~a fazer chcgal' a simpatizantes serios
.que, pela sua actividade jUDta- d a s
massas ou atraves do~ quais possamos
oehegar at~ elas, 1103 estejam ja pres.< tando ou nos possam vir a prestar
bons serviC;ns. Nao e justo que demore
.a chegada de cO Militante. ou que se
cificulte a sua leitura por falta de nti~
meros. Todos aqueles elementos que
ja estao muito proximos da asti vidade
;IIlilitante, que ja fizeram tentativas
para realizar~m uma activ"idade revo~
lucionaria, que nos podem cO .lduzir as
massas, qUE; fdz e m todos os esfon;os
:para compreendercm e seguirem a 1105sa linha politica, que t~m praticado
:aetos de dedicac;ao ao Partido,· e lhc
.comec;am n prestar 0 seu aux-ilio economico) pOdClU e devem ler cO .iVlilitante)..
POI"" outro lado,
muitos camaradas 9
~lgutnas pequenas organizaf,~Oes locais

quasi nao leem «0 Mililante» 011'
se <0 leem e para logo actuarem
como se 0 nao tlvessem lido. Ora
cO Militan,tc) so podera cumprir a s:ua
missao de ed ucador dos q uadros do
nos so. Partido, se todas as organiza~5es
,e camaradas 0 nao lerem apenas, mas

se

0

estudarem • .

Alguns camaradas respondem q u.e 0
nao podem estudar porque, por mati·
vos . conspirativos, 0 t~m de destruir·
rapidamente, ou par nao tel~em tempo
ou local p·roprio para isso. E urn erro,
camaradas . Urn camarada com verdade ira vontade q.e estudar 03 proble~as
de organiza<;ao enconti'a sernpre lim
Iugar segurv 56 dele , conhecido oude
pmna csconder 0 mate-tial d ~ . estudo,.
e encontra sempre tempo suficiente e ·
tambem urn IJJ{:pr segur.o para estudar
c discutir. Ha .m uitas -difi:.;uldades pOl'
vezes em os encontrar. Mas a vontade
dos verdadeiros comunistas tern seinpre conseguido remover estas dificul-

dades.

'

Nao basta, por~m, ler ou reter as
palavras de cO Militante:.. Para que 0
seu conteudo seja bern assimilado e
aplicado, e preciso que tgdos os ,

seus numet·os selam discutldos
em rela"ao com 05 problemas
locals ou de sector de trabalho
a que se pertence, procurando
ajustar bem a c:onduta de todos
os camaradas com a IInha politl~
ca de «0 Mllilante». M.ls nao se
deve fazer, em todos oS casos, uma
c6pia exacta d .e tudo aquilo ·que se fez
noutros sectores. Porq ue nem sempre
se esta nas mesmas cond ic;ocs . Ao aplicar as lic;oes de <0 Militant ·~:. todos
devem auscultar bern as condi~oes cOncretas locais, para que a linha politif;a
·possa ser aplicada duma maneira jus~
ta, para que se possa melhorar a sua
colaborac;ao. cO Militaute:. · deve sel'
sempre aplicado com intelig~ncia ' pnitiea, de forma a IIgar-se cada y

mals

0 ,

PUlido as noassa,:: e

.
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o Militante

i"' ::..~ :i6iii'C"··

-'·.carldo-o "alrent,e c!.o;ras e na!) para qualqll.cr militante ou Grgazizac;~O' .
• iStr~s.
a cxpel"iencla de todas as re5tanFinalmente, ao receberem «O": nlili- tes Or9a"l%a~oes partidaria5, ' a
~ante) c para que 0 utilizem corn cntuexper;;incia gera! do Partido, as
'siasmo e jristamente, t od,OS O~ nossos !Sua:; palavras de: :oJ'oem, a sua
'camaradas 3evem ter pres..ente q~e as IInha pclitic:a •
.ensinamentos do nosso 1301etim nascern
pnHica da vida de todos os dirts do
:1I.O£so Partido e da teorla leninista-stalinista que guia todos as nossos
r·movimentos.
.
Todos aqueles camaradas ou organiza'Y.oes q Ne. pensam que 56 it sua pni...·. . . tica os gU'la OU que actuam como
¥$ 'e as-sim pensassem, ainda- nit 0
•.coIDprecllderam a hnp.o rtanc;a que' -t ern
'~a

-

:£aeanamentos

j Camuradas !
i Que .0 "Militante» chegue rapidamente onde deve chegar;
i Estudemos e melhoremos <0 ~lili·
tante~ !
i ~a~amos tudo para cUJlprir as suas
palavra~ de ordem ~
~

(*) No<;3.o leninista de membro

do

Partido .

--0 0 ----

.das

Elei~6es

Sindicais

ConseqUencias da ' de!1iciellJ.cia do trabalho

,.

:,a5

e!ei~5es

enire

c;G

que se, eotlio a realizar
nos SiIldieatos .Nacionais Iornecerao
;..ao nosso Partido e as claSiiieS trabal-ha·
"'Cioras em gcral riquissimas experien"'cias de luta . Ainda se realizou ape.Qalit
um reduzido numero de eI6i~50s e e
"-cedo portanto para tira.r desde jn. COIl' c:lusoes gerais. Ivlas ·de algumas- elei'~oes podem ja tirar-se valio50S ensi' nameutos.
'
Tat 0 caSD da elei~ao no Sindicato
--dos Descarre~adores de Mar e Terra
..do Porto e' Distrito de Lisboa.
. Neste sindicato, ·o s fascistas consc. £u'iram triunfar aas eleiC<:lcs. Para. isso
4:ontribuiu duma 'Itraneira decisiva a
.;..atitude prccipita'da de 'muitos trabalha.. 4orelO que, perante 09 processoiO ileg-1tis
_fascistas e u il1decisa conduta do pre.."
sidente da a-ssembleia (que era cilndi"dato da lista de . Unidade Nacional);
.:...abaudonaram a sala indignados Cl acon-'selhando os trabalhadores a nao VQt.:.rem e a faze rem 0 mesmo. Se n::io fora
<-essa atitude, .11 fascistas tcriam perdi"<10 a elei<;ac, 8p:esar dos seus proceiO:'SOg de mentira
burIa, pois que, ape"Sar de tudo, AaG consegu iram mais do
.. que uma diferen/ya do So votO!!!.
!,fas e outro aspecto da c1eiyN.o que
" quer~mos aborda:r ne,ste artigo.
Sabe~ dores de que a maio ria da classe esta-va contra el6s, os fascistas procuraram
~ gilnhar o.s votos das mulheres do sin,,<licato. l E que iizeram 'f Os eRcarrega., ,
~ · e eml'reitefres, assim c6mo Mma
' ~Jl
rregae1:.1-fiscal . (flll8 ~ amall-tc dtl

e
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mulheres

fagcista Manuel Rodrigues~ ex-presi-:.
dente do Sindicato), exerceram pressoes e fizeram urn trabalho de convencimeuto junto das mulheres l'ara vota rliID na Usta fascista. Manuel Rodrigyes fe-£ afixar nos locais de trabalho
umas , papeletits di zendo: i:votai pelo
n.sso patl'ao que eIe Ihe2 dara 0 paD'!;'.
Com as suas press(")es e mentiras, os
fascistas conscguiram ass;m: arrastar· as
mulheres .. e1.ei~ao llO sindicato. - ~i
taii entraram em maSS3\ 11:,,( assomGlcia
atras da refer ida fiscal e, na propria
llilsembleia., esta fez uma cham ada das
lUulheres, entregando-lhes a: lista fascista.' Foi ~ste a motivo fundamental
da indignac;ao d e muitos trabalhadores
e que os levau a abandon.uem a elei~ao.
Mas 0 eel'to e que os fascista s
conseguiram arrastar a maioria das
mulheres a votarem lla S l~a lista.
.
o significado oc5tt e facto nao e ap enas 0 aspecto dos processos de-';D;lgogicos c de press80 d6s fascist-a s. E tambern c fundamentalmente a debl!ida-

de do nosso

trabalho entre as

mulhere;; trabalhadoras. Os fascistas souberam compreender melbor qua:
os nossos camarartas a importancia dos
v.p!os das mulheres . as fascistns nunca
tcriam const"lguido fazer 0 que fi.zera:m,
se, junt o das trabalhadoras, tivesse
havido Ulill trabalho politic-o, de esclarecimento, de org~niza~ao, de Bl0bilizac;.flo. Mas .o c~rto ' e qt1C as nOssas
.'tg~llizn'.-~es conlinu<tm, na sua gener-alid.de, _ 11a6 li~a,. a Bel' ida atellcae

r a~, 5 ,~
a~

oal11l-~\·ao cas mulhcres t~abalhados , cantin uam no erra mOIlst r UQsa de
que as mulheres pOllea rep reselltam
no movi mcnto popula r e anci -fascist:t, .
ou que nao tern eondi«;oes par..t junto
delas se iazer urn trabalho re7oluc~o
naria. Na elei~E.o do Silldicato dos
Descarregado res ficou totalmente a nu
a de bil idade da nassa actua9ao qua n ta
As mulh e r es e as conseqUencias d essa
debilid<!de . Tivessemos n os sabido fa ~
lar as m ulheres , esclarece-las, m os trar-Ih es a justeza da nossa actua~ao e
a v6rdadeira face dos fascistas, que as
mulheres trabalhadoras, qu e em tantos
casos tern demonstrad0~_ urn -Kranco e s -

pirito de luta e de saCI ificio, nos' te l"i3ni acompanhado e se g uid 0.
E it~ . c?.so. d eve chamar a . , t e Il~ ao de
todas as n ossa s orgflniza~0es para a
importancia do trabalho e .lt r 0 as muIh e re S:j deve leva-las d eci did<-lmente a
encarar eBSe tra balh o , chamando sempre e em todos as casas ,S ffililh ere s
a lu ta , a traindo-as as Comissoes de
Un id ade , daude-Ihes 0 papd qu.e merecera nas lutas populartls e no; seus
org~~dsmos de direc'c;ao.
Ja c telIlPO de ultrapassa.rmos ·esta
gravissirtla . d e ficienc.i.a da actividade
partidaria e de sabermos mobilizar "'e
organizar as lllulherl! s trabal.had oras. ·

----~-----'oxo----------~

Os

Comites de ' Unidade NacionaB
devem ser organismos de coml,Jate:' "

.;;.

E~I rcsulta,do do esfon;o fcito pel as sao e oude se encontram o s anti-fascisorgclllizac;6es e individlla lidades tas capazes de lutar dentro do moviaderentcs ou de acordo com 0 Conse- mento de U. N .
.
1ho de U.N . A., dezenas de Comites de
Vrna vez feito is to, os Comites de
U.N. tern sido organizados em diver- U .N . devem formar Comissiics de
sos pontos do noSSo pais.
Unidade que desencadaiem a luDesta forma, urn grande passo foi ta peia defesa dios In!eresses e
dado na orgallizac;ao e Irefor~amento da aspir~~oes da populatiBO a que
luta q ue ha-de destruir, violen·t.." e _"pertel1cem. Esta luta pode ser illiimplacavelmente, 0 regime de Salazar. ciada exigi ndo melhores condic;oes de
.M a-s , segundo expe ri~nci as colhidas, vida e de -trabalho para os operarios ,
muitos anti-fascistas e patrio!.as tem camponese3 ou· F.~scadores; cxig·indo
fa lsas conc~pc;ocs acerca das tarefas a deminui«;ao de i-riI pos.tos e uma vida
dos Com tes de U . N. .
, ma is desa fo gada ~ funcamentalm ente, ao
Vns pensam que a ~ct iv,fc1ade do Co - pequ e no ·. ~ o me rcio e A pequena indusmite de U.N. se deve li.mitar, por tri a j ex;gindo a defesa dos inter~sses
exemplo, it troca.... de impr ei=isc." S Lorn a. e melho~es condic;5es de vida: para os
finalidade de ver c determillar quem soldados, sargentos, of~ .:::-iEiis,)."'·emprega
de 'vc tomar conta da Camar a Mun i cipal dos do comcrcio e ban'carios, medicos
-ou da Junta 4e Frcgue.s ia.
e .advogados que mais directamente
Outros cons.idcram q ue 0 pri n clpal e sao afectad os ~eIa " politica do governo
orga-nizarem-se e conversarem de quan- s alazari " ta .
do em quando, mall tendo 0 cot. tacto
Esta luta pode, tambem, comec;ar
entre si, e a~t:.arclar a queda do gover~ pela exigencia duma escola, dum hosno a~tual.
pital, dum posto clinico, dum mercado,
Tais' cOllccp4):5e a nada tern que ver ou dum marco font e n a rio.
-com as tarcfas d e verdadeiros Conl it es
Os Comi tes de U. N . d ev e m aconsede U.N. nem com a defesa do que lha r C orientar certas e determinadas
mais. h ', teres sa ao povo tle Portl.lgal.
fOImas de propaganda e agita~ao con-.
;.Q' ;;i-; dcvem s ::r , . entao, .:lS tare"fas t,·a 0 fascisrno em geral) contra ccrtas
pri ne,.:.) ., is dos Comites de U.N.?
formas da Slla dominac;ao, explorar,ao e
as Comites d e U. N., uma ve z for- lG.iseria etn particular.
,
mados, devem reul1 ir com certa rcguEstes e outros problemas ' sao ta relarid ade. Ne:rsas re:Iui6e::;, os s e u ~ fas funrlamcl1tais d es Comites de U.N \
componentes devem procurar avcriOs Comites d e U.N. dcvem ser or ....
guar quais os ramos !ulldamentais c!a ganismos ~e ' c ombate, n.a ·orgazizac;ao
actividade dn pop ula~~Zio a . que p.e rten- do povo p or tugu~"S contra 0 fascismo.
-eern; quais sao os ~eus interesses c
Os Comites de U .N-; devem ser praspin:.-;~es ge rai s eyar ticularcsj quem
ga nismos -vivo~ e ~ activo~. ,

n

Militante

.Mas isso <50 sera possivel de9de 0
moment6 que estudem e defendam os

inter€:sses das mais variad"ail oamad'as
da po-pula~io de Portugal.

oxo-----

TRABALHO

CONSPIRATavo

!fa vArias vezeg abordamos., em c@
Militall.tc) 0 que u'm born trabalho consl1irativo representa no futuro de todo
0()
trabalho revoluciollario do n05SO
Partido. E <;n~mos que nao e demais
xepetir: 0 IlOSSO trabalho prog-rid e, 0
Partido desenvolve~se na medida em
.que se consolida defendendo as scus-~
oquadros, dando-HIes cada vez mats experiencia e vigor revoiuciol:ario£. E 56
assim seta na me did a em que todos as
seus militantes cll,mpram e fa.yam curoprir as regras conspirativas, ua medi-

cuido doutro militante sem th e cha:nar
a Sua atenyaa, scm Fat ticipar aos organi s mos superiores " quando estes descuidQii sejam de cena gravidade ou sc
tornem frequentes.
Deve ser cornbatida com intransig~n
a i a a eoncepc;ao de que cnao ha azarj,
a concep~ao de que ",« urn']. vez so, DaD
faz mal.. Estas concepc;5es levam ao '
aJDolecimcnto do trabalho cC?nspirl'..tivCl,
levam ao relaxamclllo, · l evam ao desastre. S6 seguiudo Ullla condlclta iutr4uslgente e inflexivel, em materia ~onspi..
<da em que se cumpram e se faltam rativa, 0 IlOSSO Partido tem conseguido
-c:umprir as instruc;.Ocs <iadas nesse sen- eliwiuar a ac.;ao re press l'Va da policcia,
-tido. Nao bastn falar em regras cons- tern consegu ido aiaygar e fortalecer os
jJirativas, e absolutamente necessaria Seus quadros, tem cOIlse~uido fortalelrabalhar para 0 seu cumprimento. E, cer, cada vez mai~, a confian~a entre
para que ~sse cumpdruento seja uma as m.embros do Partido, tem con~egui
xealidade, e necessario que toti1os os do conquistar a confianc;a das mass as;.
militantes comecem par -exigir de si
So a continuac;ao dCBta conduta iufleproprioi ,esse cumprimento, qne nao xivel nos couduzira no c3minho vito'tdeixem passar em branco todo 0 des- rioso da nossa IUb..
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rttIJUOR AuxiLiO

AO chamamcnto do 1105S0 Com it€! Central e do seu Secretariado, as nosSOB militagtes e suas organiza~oes tem
:sabido cor responder J duma maneira
geral, a esse chamamentc?; a inten·sr-

Icao;ao da organlzac;ao da reco.ha de fundos.

' Ternos verificado

QO 110SS0 <_A vanaumento progressivQ das nossas
receitas, 0 aumento do numero de
-t.amigos do Partido». Mas esse aumen-ta . sO por si j<i e insufic.iente, em re""'~li'tJ- As responsabilidades actuais do
.nO&SP Partido, que sao cada vez maio'res. A mobl1iza~ao, organiza,ao e c.eudut;ao das massas trabalbadoras em
especial, e do povo portugu~s em geraI, na luta pelo derrubamento do fas~smo salazarista, exlge maiores recursos fiAaIlceiros.
i Que nao haja urna tiniea oelula do
Partido, urn uuico camarnda, que~ , de-i
~e de organizar 0 seu grupo de,'..c.amigos do Partido), de intensIficar a sua
actividade nel1tu selltido, adoptaudo
formas' Tariada!! de .al:al"i'ac;io de fun~es» pead8 em. pn.t.ica Ao"as idiiaa «

te!~ 0

FU1ANCEIRO

iniciativas:
j Avallt e, pois, pOI' um intenso e ac':
tivo trabalho de n:colha de fundos!
--00---.

<Cabem nos GAC todos os Aati-Fascistas e patri otas sinceramente disposJ
tos a participarcm na luta nacion,d
libertadora diri gida pelo Conselho Naciollal para 0 derrubamento do govllrno fascista de Salazar ou em lutas
preparatorias de Revoluc;ao Nacion.al
Democratica. Caca GAC ngrupa aatifascistas e patriota:) indcpcndentement e
das ·suaa crecr;as religiosas e das suas
idldas politicas, e urn agrupamento de
combatentes, e urn agrupamento de
UNIDADE NACIONAL.>
(Da lDlha volant" <GRUPOS ANTIc
FASCIST AS VB COMBA TE>, do
Conselho NacionaI de tluidade Anti'
Fascista)
~;..:

s.e

I Que' volta do partldO@
formeJII milhares de G ~
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