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I. Momento 

COST A E MELO (*) 

UNl.\0 SOCIALISTA 

Elementos para o seu conhecimento 

SUMAR/0: 

I. Momento. II. Objectivos. Ill. As ideias. IV. Os homens. 
V. A estrategia. VI. A ac~iio passfvel. VII. A heran~a. 
VIII. Documentos. 

0 aparecimento, em pleno regime de Salazar, de urn agrupamento de 
natureza politica baseado nos princfpios democniticos tradicionais mas corn 
olhos postos nos objectivos sociais inerentes a qualidade democnitica de 
qualquer govemo que tivesse a Nar;ao como beneficiaria primordial, nao 
podia deixar de, por pequeno que fosse, constituir materia de interesse para 
o estudo dum periodo, que hoje e passado, na mesma medida em que, entao 
e para muitos, era pesadelo e esperanr;a. 

A falta de liberdade para cada cidadao se mostrar titular de direitos e 
obrigar;oes cfvicas, ou seja, poder colaborar na vida da sociedade em que 
estava inserido, era a principal razao das lutas, surdas ou abertas, que defla
gravam nos indivfduos e nos grupos que aspiravam, naturalmente, a desem
penhar urn qualquer papel de cidadania interessada, se nao em mandar, pelo 
menos em escolher, livremente, quem pudesse faze-lo atraves de mandato 
legftimo. 

Esses grupos, que existiram, eram, quase sempre, acidentais ou de cir
cunstancia, e aspiravam, mesmo para alem dessa escolha, a ernissao livre 
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de opini6es de censura ou de aplauso sempre que cada urn deles sentisse ser 
de seu dever discordar ou concordar corn a forma como as tarefas eram 
levadas a cabo pelos detentores do mando. 

Na sociedade s6 se sabia o que eles entendiam ser de saber e nunca 
aquilo que, por erro de previsao ou caclulo, pudesse vir a ser julgado pre
judicial aos interesses do corpo colectivo ou mesmo e ate dos cidadaos indi
vidualmente considerados. 

A fala era cerceada e a escrita vigiada e mesmo impedida de chegar ao 
conhecimento dos seus destinatarios naturais. 

Ao lado de tudo isso, existia como fiel guardadora das chamadas «con
veniencias de Estado» uma polfcia polftica corn poderes tais que, por actos, 
amea9as ou ludfbrios, conseguia manter em silencio e na inac9ao cfvica a 
grande maioria da na9ao em que o medo medrava, contribuindo para a 
guarda da vinha de uns tantos privilegiados senhores. 

E la fora, do outro lado do mundo, ia-se desenvolvendo, em banho de 
sangue, uma vit6ria das chamadas na96es democraticas sobre as que tinham 
aceitado princfpios totalitarios denominados de fascistas. 

Em Portugal e corn Portugal-Na9ao, tudo ou quase tudo se passava 
numa duplicidade reprovavel, como que a espera da vit6ria dum qualquer 
dos lados, mesrrio que fosse daquele em que nao morava o cora9ao e a 
manha do ditador. 

E foi isso o que aconteceu. 
Ap6s Stalinegrado e as praias da Normandia, os ventos iam soprando 

de quadrantes diferentes e a ja aludida duplicidade permitia, ainda que corn 
desconfian9as e desagravos mutuos, fazer ver como pr6xima a queda quase 
total dos regimes praticamente totalitarios e de certo modo arrastados por 
ela, os que deles eram satelites confessos, ou, pelo menos, actuando como 
tal atraves de mascaradas nos momentos mais significativos da tragedia. 

0 «ser ou nao ser» do velho Hamlet, nunca era a questao para essas 
gentes anffbias do man do! 

A pr6pria Guerra de Espanha ocorrida uns anos antes e que, muito jus
tamente, tern sido considerada como balao de ensaio da mundial que se lhe 
seguiu em tentativa dos fascismos alemao, italiano e nip6nico dominarem 
econ6mica e politicamente os chamados pafses ocidentais democraticos, 
contribuiu para essa posi9ao tomada pelos governos de Salazar. 

A duplicidade manhosa, contudo, nao levava OLIVEIRA SALAZAR a 
hipotecar as suas simpatias, quase se limitando, no fim da Guerra e em 
momento de fraqueza, a urn comprometedor desabafo de «niio poder 
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governar-se contra a vontade persistente de um povo» logo ou pouco 
depois esquecido. 

Foi dessa for~ada transigencia sob as pressoes internacionais, delica
das, ate, em aparente gratidao pela cedencia das bases dos A~ores, que safu 
urn rnfnimo clima de liberdade, surgindo o M.U.D. (Movimento de Uni
dade Democnitica) tal como ja, urn pouco antes, surgira corn caracter quase 
privado, digamos mesmo sem erro, clandestino, a UNIAO SOCIALISTA, 
que vivemos por dentro e de que ousamos carrear, hoje, uns tantos elemen
tos para o seu mais perfeito conhecimento e aprecia~ao hist6rica. 

Esses elementos nao podem ter deixado de sofrer, ate no campo das 
ideias e inten~oes, na sua aprecia~ao, desgastes ou mesmo desactualiza~oes. 

Porem, importa traze-los ao agora, tal como procuraram corresponder 
ao estado de espfrito cfvico de uns tantos que, sofrendo embora as influen
cias, maiores ou menores, de linhas ideol6gicas e filos6ficas anteriores, nao 
deixaram de olhar, sempre, a organiza~ao que criaram, como capaz de ser 
urn passo validamente estruturado para a transi~ao do Estado e da sociedade 
fascistas que reinavam para a cidade democratica em que a liberdade nao se 
limitasse a dar a cada urn o direito de ser livre mas contribuisse, corn bases 
suficientes e seguras, para que, sem perda dessa mesma liberdade, o homem 
fosse, se possfvel, igual ao Homem e pudesse viver em fraterna solidarie
dade corn ausencia total da explora~ao de urn pelo outro. 

11. Objectivos 

Tudo quanto a UNIAO SOCIALIST A pretendia obter corn o seu posi
cionamento passava pelo caminho dos «Direitos do Homem e do Cidadao» 
da Revolu~ao Francesa e pelos contornos sociais que lhe foram dados, 
depois, pelos denominados «socialismo Catedratico» e mesmo pelo «Mar
xismo», ja entao e de certo modo em aplica~ao, pelo menos her6ica, na 
Uniao Sovietica. E se, aparentemente, ele se desenvolveu em falhas e vit6-
rias sucessivas, isso se ficou devendo, em meu modesto ver, a menor 
imporHlncia dada a liberdade como for~a de progresso moral e material em 
busca de uma igualdade por esmagamento ou conquista de patamares mais 
baixos para neles a obter. 

Mas o objectivo nao foi esse e, por isso, importa abrir a area para ten
tar mostrar o que a UNIAO SOCIALIST A conseguiu ser, mesmo que s6 
como pegada no caminho que veio a ser percorrido por muitos dos homens 
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que a ergueram como tentativa de dotar Portugal de urn sistema de bases 
que viesse a servir a tal fase de mudanc;;a que se adivinhava mas tanto veio 
a tardar, ainda. 

Ha urn ponto que talvez deva considerar-se previo ao que vai seguir-se 
e que e o de saber se, corn efeito, a UNIAO SOCIALIST A foi ou nao, urn 
Partido Politico ou mesmo se, dadas as circunstancias, o pretendeu ser. 

A duvida e de levantar e tanto mais pertinentemente quanto e certo as 
condic;;6es reinantes nao lhe reconhecerem qualquer estatuto de interve
niente na vida polftica que, no verdadeiro sentido, nem sequer existia. 

Ao encarar, hoje, o problema, nao me furto a tentac;;ao de considerar a 
UNIA.O SOCIALIST A mais como grupo de intervenc;;ao, no ambito da clan
destinidade. Essa intervenc;;ao envolvia, sobretudo, como ao diante se vera, 
trabalhos de preparac;;ao intelectual e cfvica para, surgido o momento, evita
rem as improvisac;;6es corn suas habituais falhas de base e de perspectiva. 

Nao se tratava, pois, de urn grupo de intervenc;;ao directa em tentativa 
de conquista de lugares de mando mas, tao somente, como acto preparat6-
rio dela, reconhecidas que fossem as condic;;6es para a acc;;ao. 

Ill. As ideias 

Do esboc;;o esquematico do programa que ao diante e para seu perfeito 
conhecimento, na integra se transcreve (Documento n. 0 1) ressalta, como 
inserc;;ao da U.S. no campo ideol6gico geral, uma especial atenc;;ao aos 
«Direitos e Deveres fundamentais do homem» mas distingue-se, o que e 
curioso, quase como inovac;;ao, os do homem, propriamente dito, e os do 
cidadao, distinc;;ao esta que, sem duvida, peca por uma separac;;ao, hoje 
injustificada, entre 0 que 0 homem e, pelo simples facto de existir, e aquilo 
em que se toma ou pode representar como parte activa integrante do agre
gado social a que pertence. 

Mas surgem, como distinc;;ao pouco vulgar em esquemas programati
cos, os chamados «Direitos especiais» em que sao contemplados os «favo
res» - chamemos-lhes assim - que certas situac;;6es justificam como as 
da gravida, da mae, do lactante, da crianc;;a, do velho, do invalido e do 
doente. 

Essas situac;;oes de natural carencia, merecem, ate, a recomendac;;ao 
para que sejam tratadas corn especial atenc;;ao na legislac;;ao a elaborar, atin
gido que seja o momento que o possibilite. 
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E o vector social a marcar posi~ao antes mesmo das normas a seguir no 
campo da actividade civico-politica do cidadao. 

0 aspecto te6rico do equipamento tecnico- e nao se esque~a tratar-se 
de documento de 1944- e contemplado, ja, como meio de prosperidade 
colectiva, sendo de real~ar este facto como sintoma da preocupa~ao de sal
vaguardar o de todos face aos eventuais ataques ou ac~6es egofstas de 
alguns. 

Toda a estrutura do esquema nos transmite a preocupa~ao «socialista» 
ou seja aquela em que o agregado social tende a constituir o objectivo prin
cipal embora corn respeito total ou quase do sentido individual da op~ao de 
caminhos que a liberdade concede ao cidadao, designadamente atraves da 
escolha livre dos govemantes ou administradores da coisa publica. 

Mas de tudo e ainda sobressaia a aten~ao concedida aos esquemas da 
organiza~ao da produ~ao, da circula~ao e da distribui~ao da riqueza, como 
que a abrir as portas as velhas directrizes do chamado «Socialismo Cate
dratico», aquela especie de coopera~ao julgada ideal sem prejufzo dos valo
res tradicionais da liberdade. 

Talvez fosse encarado esse caminho como o mais conciliavel, em plena 
coexistencia civica, corn a trilogia safda da Revolu~ao Francesa. 

A igualdade surgia, na UNIAO SOCIALIST A, como urn resultado a 
obter atraves de patamares de partida, nao for~ados nem impostos, em que 
se procurava criar medidas concretas sobre: aglomerados humanos, regime 
de trabalho, prepara~ao da personalidade, constru~ao da ciencia e da arte; e 
desenvolvimento ffsico corn defesa da saude. 

A organica do Estado, as Autarquias locais e bem assim o condiciona
lismo juridico das rela~6es sociais, previam a reforma de diplomas funda
mentais, designadamente os C6digos Civil, Penal e outros. 

0 regime politico e econ6mico da Metr6pole era apontado a par do das 
Provfncias Ultramruinas, consideradas como territ6rios nacionais ainda que 
corn as especialidades da polftica indfgena, de que, naturalmente, era com
plemento o problema do povoamento dos territ6rios. 

Esta posi~ao progressiva, para o tempo, nao era a aceita~ao de esque
mas de descoloniza~ao, adoptados depois, mas salvaguardava, ja e corn 
especial aten~ao, a identidade dos povos ate entao havidos como domina
dos pela for~a das descobertas e ocupa~6es predominantemente religiosas e 
economicistas. 

Os aspectos da Defesa Nacional, tanto mais candentes quanto era certo 
viver-se, ainda, urn clima de influencias «guerreiras», mereciam a aten~ao 
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de uma reforma prevista em paralelo ou em conjunto corn os servi~os de 
polfcia e fiscaliza~ao aduaneira, importante face as entao inexistentes ou 
pouco significativas ideias de comunidade europeia ou mesmo multina
cional. 

Quanto a polftica intemacional, fixavam-se objectivos de colabora~ao 
corn os restantes pafses do mundo e preconizava-se a adesao aos prindpios 
das Na~6es Unidas, bases do Direito Internacional moderno, tanto quanto 
os da Sociedade das Na~6es o haviam sido do Direito Internacional 
anterior. 

Aponte-se, como curiosidade hist6rica, o facto de ambos esses Direitos 
serem fruto de guerras mais ou menos generalizadas e, em qualquer deles, 
se pretender preservar a Paz dos povos. 

Os tratados, alian~as, conven~6es e acordos seriam, em consequencia, 
revistos e, para tanto, pretendia dar-se a diplomacia uma organiza~ao em 
novos moldes. 

Todo esse esquema de programa veio a tomar corpo em forma de 
BASES DA UNIAO SOCIALIST A (Documento n. 0 2) ja que era preciso 
para ah~m do esquema, entrar em pormenores suficientes destinados a mos
trar o tipo de sociedade que se pretendia estabelecer no futuro. 

Arvorava-se como aval o ser a UNIAO SOCIALIST A constitufda por 
indivfduos sem responsabilidades no passado politico da na~ao e pretende
rem constituir a sua sociedade em moldes socialistas. 

E marcava-se esta posi~ao atraves de uma defini~ao de crftica a uma 
ordem e de alicerce para uma ordem nova. 

Dizia-se, nas BASES: 

«0 socialismo exprime o protesto contra toda a injusti(:a e opres
siio, contra a explora(:iio do homem pelo homem, a condena(:iio de um 
mundo em que a opulencia e o luxo de uma minoria contrastam cam a 
fame ea miseria da maioria, o desejo de nivelamento das condi(:8es na 
abundfincia e na liberdade, o apelo ao sentimento de direito e de equi
dade, o anseio de ser feliz pelafelicidade de todos. » 

Eram quase pateticos o protesto, a condena~ao, o desejo, o apelo e o 
anseio, mas traduziam corn toda a sua «inocencia» e determina~ao, urn 
valor social e humano que s6 nao frutificaria por merce das circunsHlncias 
adversas e favoraveis que, por demais antag6nicas, lhe anulavam a valia. 

A posi~ao ideol6gica ressalta, nftida, dessas BASES formativas e infor
mativas que, sem desrespeitarem os valores tradicionais da liberdade demo-
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cratica, marcavam, desde logo, posic;:ao clara nos sonhos, pondo a socie
dade sem classses como objectivo primeiro, sem prejufzo da liberdade, corn 
respeito pela dignidade pessoal, pelo desejo de cooperac;:ao, pela concessao 
do maximo de possibilidades materiais para todos e adrnitindo a comuni
dade mundial de todos os homens atraves da universalidade de interesses 
acima dos interesses regionais. 

Defendia-se, programaticamente, a socializac;:ao da propriedade dos 
meios de produc;:ao e circulac;:ao e a definic;:ao que era dada a propriedade 
privada e aos seus lirnites era bem a do «Socialismo Catedratico» e, no 
campo propriamente humano da vida social, era preconizado o Estado 
laico, a Escola Unica, mas sem nunca impedir ou dificultar a «liberdade de 
organizac;:ao religiosa e de cultos, dentro do respeito pelas alheias convic
c;:oes e exteriorizac;:oes do sentimento religioso». 

Quanto acima fica exposto servira, ainda que modestamente, para dar 
a conhecer o quanto vale a pena uma leitura atenta dessas bases da UNIAO 
SOCIALIST A, documento que ao diante fica, na integra transcrito, ja que 
o seu valor- a te-lo, e tern-no certamente- e de conjunto como traveja
mento para uma sociedade sonhada e julgada possfvel por uns tantos cabou
queiros que, sem desprezar a importac;:ao de ideias e princfpios, os tentaram 
semear no agro proprio. 

Mas, antes de deixar o campo das ideias para consagrarmos urn pouco 
da nossa atenc;:ao e da vossa paciencia aos homens, importa realc;:ar como 
valida, profundamente valida, a tentativa que a UNIAO SOCIALISTA 
representou como conciliac;:ao entre a Liberdade, predorninantemente indi
vidualista, corn o Socialismo, por definic;:ao e objectivo, colectivista. 

A pessoa humana ressalta, sempre, no ideario da U.S., como valor fun
damental a preservar nas eventuais tentativas do seu esmagamento que o 
colectivo tende, sempre, a exercer. 

E o curioso e que, a contrana tambem se verifica como preocupac;:ao 
ideol6gica deformante. 

IV. Os homens 

Sera, talvez, a parte mais facil, embora a mais dolorosa, deste despre
tensioso trabalho, a abordagem dos Homens da UNIAO SOCIALISTA, 
tantos e tao bons foram, quer no aspecto intelectual, de grande valia, quer 
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e ate principalmente no seu lado civico, de maior valia, ainda, em meu jul
gar de companheiro-aprendiz. 

E tenho pena, no caso quase igual a vazio, de nao ver a elaborar este 
balan~o do que a UNIAO SOCIALIST A foi e representou, e como Hist6-
ria ainda hoje representa, o JosE MAGALHAES GODINHO, p6lo principal das 
actividades desse movimento de opiniao que, em germen de Partido, agitou 
validamente o charco de Portugal, e importa dar a conhecer. Ele foi, para 
alem do motor, o depositario precioso das esperan~as, da documenta~ao, 

dos depoimentos e outras pegadas que marcaram o que foi e o que poderia 
ter sido o sonho a que tanto se deu. 

Mas nem a sua perda, apesar de grande, podeni ou deveni impedir urn 
dos que ficaram, de vir fornecer elementos para que possa conhecer-se 
melhor o que foi. 

JOSE JOAQUIM GAITA, contemporanea da Faculdade de Direito, no 
Campo de Santana e pessoa muito ligada ou mesmo membro do Exercito 
Portugues, foi o meu primeiro contacto quanto a ideia da forma~ao da 
UNIAO SOCIALIST A que se apresentava como fase natural do cresci
mento do «Nucleo de Doutrina~ao e Ac~ao Socialista»- N.D.A.S.- corn 
o qual eu ja tinha afinidades, mesmo liga~oes. 

0 PAULO QUINTELA, o TEIXEIRA RIBEIRO, o FERNANDES MARTINS, o 
FERNANDO V ALE e o MANUEL MONTEIRO eram luzes do meu horizonte e, 
indubitavelmente, pontos de atrac~ao na zona centro do pafs, onde eu vivia 
e trabalhava. 

Ainda antes do «Movimento de Unidade Democratica» - MUD -
aparecido na hist6rica sessao do Centro Alrnirante Reis, de Lis boa, em 8 de 
Outubro de 1945, ja a UNIAO SOCIALIST A de certo modo existia e se 
integrava, como sector socialista, naquele movimento de unidade onde, a 
par de cidadaos ligados as ideologias tradicionais da 1." Republica ou aos 
sectores marxistas e mesmo de raiz anarco-sindicalista, nos mostravamos 
como defensores de principios visando, predorninantemente, o estabeleci
mento duma sociedade sem classes e sem perda dos valores da liberdade. 

Ainda que corn certo predomfnio no centro do pafs, dada a influencia 
quase emblematica de Professores de Coimbra como TEIXEIRA RIBEIRO e 
PAULO QUINTELA, nao tardou se congregassem a volta e dentro da UNIAO 
SOCIALIST A, elementos do Porto, como: ANTONIO MACEDO, ARTUR 
SANTOS SILVA, CARLOS e MARIO CAL BRANDAO, EDUARDO RALHA, 
0LfVIO FRAN<;:A; de Coimbra, como: FERNANDES MARTINS, NEVES RODRI
GUES, FERNANDO V ALE, MANUEL MONTEIRO, MARTINS DE CARVALHO; de 
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Lisboa, como: MAGALHAES GODINHO, MARIO DE CASTRO, GUSTAVO 
SOROMENHO, DIAS AMADO e, pouco depois, o MA YER GARt;:AO, o ADAO e 
SILVA, o SA CARDOSO, o AFONSO COSTA FILHO, 0 LOBO VILELA, o 
ALBERTO FERREIRA, o PIRES DE MA TOS e a que, urn pouco mais tarde, se 
juntaram os nomes prestigiosos de ANT6NIO SERGIO e JAIME CORTEZAO e 
ainda outros como ADOLFO CASAIS MONTEIRO, SARMENTO PIMENTEL, 
KEIL DO AMARAL, EDUARDO SCARLATTI, ALVARO MONTEIRO, ALMEIDA 
CARRAPA TO, HOMEM DE FIGUEIREDO, CONST ANTINO FERN ANDES e outros, 
muitos e tantos outros que pela sua alta qualidade cfvica e intelectual quase 
davam a entender tratar-se de urn grupo ou movimento elitista que, de certo 
modo, transfigurava o figurino socialista pretendido e desejado, em acade
mia te6rica de silogismos programaticos corn aplica9ao duvidosa a reali
dade social envolvente. 

Essa aparencia, significativa embora, nao correspondia inteiramente a rea
lidade, pelo menos no sector que era o do meu mais proximo conhecimento. 

Dadas as circunstancias da epoca e o secretismo que se impunha man
ter em defesa das pessoas e das ac96es, a militancia era organizada corn 
base em contactos directos, triangulos ou pentagonos de que, ao tempo, s6 
se conheciam, entre si, alguns vertices ou agulos. 

A titulo de exemplo, aponto que na minha aldeia havia urn desses 
micleos da UNIAO SOCIALIST A de gente de pouca ou mesmo sem for
mayao ou preocupa96es intelectuais mas votado a, dentro das linhas ideo-
16gicas de que tomou conhecimento sumario, realizar tarefas que nao 
envolvessem violencia pessoal, como comunica96es ou interrup9ao delas, 
actos de sabotagem material e organiza9ao de manifesta96es de protesto. 

Era o SERAFIM SARAIVA, o ALEIXO, o Lufs JOAO COELHO SARAIVA, o 
VIRGILIO CRUZ, o AGOSTINHO DUARTE, o JOAQUIM ESTIMA e outros, tra
balhadores ou firmemente interessados na mudan9a da sociedade vigente e, 
sobretudo, na queda do regime politico que o impedia. 

E, como la, outrotanto sucedia por esse pafs fora onde quer que hou
vesse ou tivesse liga96es pessoais urn daqueles homens a que podemos cha
mar «homens-base» e que, por ja terem sido iniciados nas ideias e princf
pios do socialismo democratico, 0 juntavam a sua ansia de vir a contribuir 
para a tal sociedade nova sem classes e sem opressao do homem pelo 
homem e em que a liberdade do cidadao fosse factor de progresso e cons
ciencializayao, nunca obstaculo a livre crftica ou manifesta9ao contrana ou 
oposta a maneiras de ver catalogadas, antes contribute valido para a sua 
melhoria de fundamentos ou aplica9ao pratica. 
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Nao pretende este trabalho ser galeria de retratos ou fcones de adora
~ao, mas importa nao esquecer os nomes que apontados ficam, quer pelos 
trabalhos e obras que deixaram quer, talvez principalmente, pela forma ele
vada como trocaram ideias estabilizadas do socialismo ou pretenderam 
vivifica-las corn linhas de mais perfeita aplicabilidade a sociedade portu
guesa, quando o momento surgisse. 

E, para esse momento, nunca se desperdi~aram ocasi5es de coopera~ao 
corn outros sectores, melhor ou pior organizados, corn mais ou menos valia 
de interven~ao. 

E e desse aspecto que falaremos a seguir. 

V - A estratt~gia 

Toda a actividade politica ou para-politica tern necessidade de fixar 
estrategias dada a indispensabilidade destas para o inevitavel choque corn 
ideias diferentes ou mesmo antag6nicas, impeditivas da chegada ao tipo de 
sociedade constante do conjunto ideol6gico que as fixa, em favorecimento 
da sua pr6pria vit6ria, atraves de uma maior implanta~ao no mundo da cida
dania politica em que se movimenta. 

A pr6pria cria~ao de condi~5es para o conhecimento das ideias e das 
directrizes e «conditio sine qua non» da sua implanta~ao, sempre previa em 
rela~ao aos momentos de choque que, em democracia sao os momentos 
eleitorais, forma de ausculta~ao da vontade dos cidadaos, designadamente 
daqueles que, em enorme maioria, constituem a massa flutuante das 
vota~5es . 

Mas a estrategia, na UNIAO SOCIALIST A, s6 mediatamente tinha a 
ver corn momentos eleitorais ja que esses eram inexistentes, no sentido 
democratico do termo, por faltar a Na~ao a liberdade suficiente e necessa
ria para que a escolha, qualquer escolha, fosse expressao do querer eleito
ral e da sua previa prepara~ao e consciencializa~ao. 

Havia, contudo, uma estrategia de defesa tendente a nao prejudicar, no 
mfnimo que fosse, a forma~ao ideol6gica dos chamados «quadros» por 
forma a te-los aptos a intervir no momento que se esperava surgir mais cedo 
e tanto tardou. 

Impunha-se, por isso, uma secretude indispensavel a clandestinidade 
for~ada pelas circunstancias que, apesar da confissao de que «nao pode 
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governar-se contra a vontade persistente dum povo» se mantinham no sen

tido diametralmente oposto a livre manifesta~ao dessa vontade. 
Se bem que a UNIAO SOCIALIST A fosse, essencialmente, urn grupo 

para forma~ao ideol6gica dos seus rnilitantes, nao deixava de encarar, nos 
escal6es a isso propicios, urn certo pendor para a colabora~ao corn outros 
sectores que visassem o derrube do regime fascista de SALAZAR, rnesmo 
por rneios que nada teriam a ver corn manifesta~6es civicas de voto. E que, 
entendia-se e era justo que se entendesse, que dificilrnente se pode apear 
sem ser pela for~a quem pela for~a se guindou ao rnando, como mais tarde 
viria a afirmar HUMBERTO DELGADO em sua campanha eleitoral para 

a Presidencia da Republica. 
E e assim que nas «Directrizes aos filiados» (Docurnento n. 0 3) a 

UNIAO SOCIALIST A fixa como obriga~6es primordiais destes: «a eleva
~ao do nfvel cultural daqueles corn quem se conversa, despertando-lhes o 
interesse pela literatura e pela arte» outrotanto sucedendo corn a Justi~a, o 

Direito, a Filosofia, as Ciencias, a Assistencia Social, as Reivindica~6es 

Openirias, os problemas internacionais e sua confronta~ao corn as realida
des nacionais. 

E ia-se rnais longe, aconselhando a reac~ao contra a corrup~ao, a vio
lencia, a opressao, a fraude, a iniquidade e os «esbanjamentos dos fascistas 
e dos governantes». 

A estrategia, quanto ao recrutamento de adeptos, consistia em que este 
fosse obtido atraves de doutrina~ao adequada, por forma a tormi-lo cons
ciente, sincero e leal. 

Os n. 0
' 21 e 22 dessas «Directrizes aos Filiados» sao particularmente 

significativos, aconselhando-se neles: 

«Auscultar os sentirnentos e aspirafi5es da oficina, da fabrica, da 

Escola, da Repartifiio, dos aglornerados de trabalho, isto e, auscultar 

a vida nacional nas suas rnultiplas actividades, procurando solufi5es 

para os problernas nacionais, integrados na cultura e perspectivas uni

versais e nas experiencias estrangeiras.» 

«Forrnar grupos de estudo efornentar a apresentafiio de trabalhos 

individuais. Os grupos de estudo podern niio coincidir corn os grupos 

dirigentes da organizafiio, pais, ha que contar corn a especializafiio 

dos pr6prios problernas a estudar e as dificuldades da realizafiiO.» 
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E aconselhando-se, ainda, nessas sabias directrizes, aquilo que em nao 
raros sectores seria considerado como «auto-heresia»: 

«Os filiados da U.S. niio devem ser dogmaticos: devem confiar na 
livre cr{tica e na discussiio Zeal e desempoeirada dos problemas 
econ6micos, sociais e polfticos, por ser atraves da discussiio e da cr{
tica que os estudos se apeifeiroam e se chega a obter a comunidade do 
pensamento colectivo.» 

Mas nao se excluia, ou, pelo menos, nao se dava a perceber, que fosse 
a UNIAO SOCIALIST A alheia a qualquer interven~ao revolucionana ou, 
pelo menos, ao apoio e aceita~ao dos seus resultados se o objectivo fosse a 
conquista de condi~oes democraticas de cidadania e govemo. 

E nas «Preven~oes finais» que se apela ao segredo como garante da 
surpresa, a arma mais poderosa das revolu~oes. 

Mas a leitura directa e completa desse Documento de 20 de Novembro 
de 1945 e bem mais significativa e traduz, melhor, o que entao se preten
deu significar corn estrategias e segredos da organiza~ao. 

Mas nao ficara mal, a encerrar este capitulo do nosso trabalho, uma 
nota de humor, bem significativa e tradutora dos cuidados que importava 
ter, a bem de todos e para mal dos nossos insaciaveis adversarios. 

0 PAULO QUINTELA, quando se dirigia aos amigos, camaradas da 
UNIAO SOCIALIST A, chamando-os para uma qualquer reuniao em 
Coimbra ou redondezas, denominava sempre de Urbana Seabra a Senhora 
que convidava para a «mundana» reuniao. E que o nome, bem bairradino, 
era quase alibi infalivel para as suspeitas. 

VI. A ac~ao possivel 

Poucas foram as ac~oes de interven~ao directa da UNIAO SOCIA
LIST A, fora da doutrina~ao constante e cria~ao de elos preparat6rios da 
consolida~ao desejavel da sua propria estrutura. 

Artigos de doutrina~ao, comentarios, interven~oes radiof6nicas era 
campo proibido ou por tal forma condicionado que nao valia a pena nele 
tentar entrar. 

Urn ou outro momento de «liberdade suficiente» em comemora~oes ou 
semelhantes actos de conjunto cfvico, eram aproveitados sempre sob o 
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perigo de deten<;:oes, persegui<;:oes quanto a funciomirios publicos ou ate 
amea<;:as fisicas. 

0 curto momento de «tolerancia» do M.U.D. foi, apesar disso, apro
veitado, mais como cria<;:ao de novo f6lego que, propriamente, como inter
ven<;:ao directa. 

Pretendia-se, no seio da UNIAO SOCIALIST A, criar actos preparato
rios para interven<;:oes futuras, quer atraves de estudos que viriam a consti
tuir a base de legisla<;:ao dum futuro e eventual govemo, quer atraves da 
compra cautelosa de urn qualquer meio de comunica<;:ao social que no 
momento desse facilidades e, depois, constituisse tribuna adequada a pro
paganda e doutrina<;:ao. 

No primeiro campo importa referir duas ac<;:oes em que directamente 
tomei parte e que mostravam bem o grau de responsabilidade que todos 
tinhamos na prepara<;:ao de urn futuro melhor e liberto de improvisa<;:oes, 
tantas vezes nocivas a realiza<;:ao do sonho. 

Tratava-se da futura Reforma Fiscal, campo por demais significativo, 
tanto mais que nele assentara arraiais e ventosas o Professor SALAZAR, 
Catednitico da respectiva Cadeira na Universidade de Coimbra. 

E foi a porta de TEIXEIRA RIBEIRO que eu bati, em pleno lnstituto Juri
dico, a solicitar dele essa tarefa de que, por certo, saberia encontrar as 
linhas sabias da sua competencia cientifica a que nao deixaria de, por certo, 
juntar os temperos da sua propria simpatia ideologica. 

A outra tarefa foi atribuida, em conjunto, ao Professor PAULO QUIN
TELA e ao Comandante EDUARDO SCARLATTI, conhecedores profundos da 
ciencia teatral. Versava ela sobre a estrutura<;:ao do Teatro em Portugal. 

Eram, para alem de outros trabalhos significativamente preparados, 
pe<;:as de categoria para o bragal da noiva que a UNIAO SOCIALIST A pre
tendia ser quando lhe fosse dado casar corn o povo portugues segundo o 
regime da comunhao democratica e socialista. 

Uma outra das ac<;:oes, que disso nao passou embora sem deixar de ser 
significativa, foi a da tentativa de compra do jc>mal REPUBLICA. 

Havia crise, la em cima, na Rua da Misericordia, e constava ser inten
<;:ao dos proprietarios do tao querido jomal dos republicanos portugueses, 
vende-lo. Sabia-se, ainda, que as condi<;:oes seriam mais favoraveis se fos
sem republicanos os possiveis compradores. 

0 JOSE MAGALHAES GODINHO, sempre atento, convocou-nos a todos e, 
a urn dorningo, para evitar a presen<;:a, no mesmo escritorio, do Dr. TITO 
ARANTES, que estava longe de ser nosso simpatizante, mas contando corn a 
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compreensao do Professor Doutor JOSE MARIA VILHENA BARBOSA DE 
MAGALHAEs, tio do ZE GODINHO, esse sim de alma e coravao connosco, hi 
fomos e nos junt<'imos na Rua do Carmo, sempre corn atenvao a vigilancia 
policial por demais esperada. 

Foram horas de argumentavao quanto a conveniencias e inconvenien
cias, quer de canicter politico, quer de cariz econ6mico, ja que nao era de 
desprezar a mais que possfvel hip6tese de ser proibida a publicavao do jor
nal, sabido que fosse o novo cariz e ate a virulencia do sangue doutrinario 
novo que viesse a ser injectado. Mas tudo ou quase tudo esbarrava na 
impossibilidade econ6mica de pagar o prevo justo de que os proprietarios 
necessariamente nao poderiam prescindir. 

E viemos todos, de maos vazias, mas sem as sentir arrefecidas na nossa 
sanha de tentar abater o fascismo reinante. 

De harmonia corn as Bases e o Programa da UNIAO SOCIALIST A, 
era preciso estar-se preparado para as aleat6rias eleiv6es que deveriam 
seguir-se a convicvao do ditador de que nao poderia govemar-se contra a 
vontade persistente de urn povo. 

A alfnea b) do ponto IX das Bases da AC<;AO SOCIALIST A preconi
zava a representavao proporcional como linha em que deveria assentar a 
«proxima futura constituivao a adoptar em Portugal» e impunha-se dar a 
conhecer aos cidadaos, pelo menos aos filiados na organizavao, o que era 
essa novidade da representavao proporcional, ja que os anteriores conheci
mentos praticos da 1." Republica, nao passavam por la, lirnitando-se aos cri
terios de maiorias e minorias, ou em exclusividade ou simultaneidade. 

E foi elaborado urn esquema explicativo do que era tal sistema, na ver
sao de HARE, que transcrevemos como documento n. 0 4, para total conhe
cimento do seu conteudo. 

0 problema agrario, sempre candente em pafses como Portugal, em que 
o minifundio ou agricultura de mera subsistencia se mistura corn o latifun
dio de mera exploravao de nao cultivadores, mereceu estudos e, quanto a 
urn dos seus aspectos, urn curioso documento de cuja lavra nao colhi 
memoria. 

E o referente as «granjas colectivas» de tanto maior significado quanto 
era certo ver-se nessa soluvao do problema agrario portugues uma das suas 
possfveis soluv6es. 

Chama-se sobretudo a atenvao para o cuidado corn que se olhou para 
as tradicionais tendencias individualistas do agrario portugues e a forma 
encontrada para as conciliar corn a utilizavao de modemos sistemas de cul-
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tura, colheita e comercializar;ao dos produtos, sem se esquecer o «pequeno 
aforro» a que os portugueses do campo estao tradicionalmente propensos. 

A ideia das granjas colectivas e, nelas, aqueles pequenos pormenores 
do respeito pelas aves de capoeira, vacas leiteiras em tarefa quase indivi
dualizada para a fanu1ia, mereceram entao uma carinhosa atenr;ao dos estu
diosos do problema e nao deixarao hoje, por certo, de merecer urn rninimo 
de atenr;ao em respeito as virtudes ou defeitos da gente portuguesa. 

0 cooperativismo tern la bem marcado o seu lugar e pena foi e ainda e 
que tal carninho nao tenha merecido, certamente devido a atavica descon
fianr;a dos habitualmente espoliados, urn pouco mais de atenr;ao. 

Foi urn trabalho fortemente positivo, esse, talvez o mais rninucioso de 
quantos os quadros da UNIAO SOCIALIST A produziram, na perspectiva 
de os virem a aplicar naquele governo, futuro e incerto, para que se prepa
ravam corn tanta dedicar;ao, perigos e sacriffcios. 

Dentro da acr;ao possfvel, nao podera deixar de incluir-se a atenr;ao 
sempre posta quanto ao desenrolar dos acontecimentos politicos apesar da 
mascara que eles afivelavam para se darem ares de legitimidade que nao 
tinham. 

Assim sucedeu quanto as eleir;oes realizadas a 18 de Novembro de 
1945 para a pretensa nova Assembleia Nacional. 

Esse notavel documento de intervenr;ao polftica e dentincia de uma 
triste situar;ao totalitaria, nao e an6nimo pois a UNIAO SOCIALIST A o 
subscreve. 

E e duro, como dentincia, tendo a caracterfstica curiosa de se mostrar, 
em plena solidariedade corn o M.U.D. e as posir;6es deste grupo de inter
venr;ao que quase conseguiu corn o seu desassombro inicial, fazer vacilar o 
governo fascista. 

Urn aspecto bem curioso desse Documento que, ao final, se transcreve, 
na integra, e 0 contundente comentario que tece a legislar;ao eleitoral que 
presidiu a tal simulacro de consulta eleitoral, a prop6sito de em Portugal e 
sob essa legislar;ao, nao poderem ser eleitos urn «ATLEE ou urn BIDAULT, 
urn BEVIN ou urn VINCENT AURIOL, urn STAFFORD CRIPPS ou urn SPAAK, 
e ate mesmo o General DE GAULLE, todos eles vultos de prestfgio interna
cional e membros das polfticas governamentais da Inglaterra, da Franr;a e 
da Belgica. 

E e emocionante o apelo final do manifesto: 

«Cidadaos portugueses anti-fascistas! Temos que decidir entre a 
abjecr;ao e a dignidade, entre as algemas da tirania ea vida livre da demo-
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cracia, entre a condiriio de escravos e a condiriio de homens. Tenhamos 
confianra no nosso esforro, tudo esperemos da nossa acriio, e s6 de la. Que 
os nossos sacrif{cios niio conheram limites. Saibamos persistir. consa
gremo-nos, por completo, a sagrada unidade de todos os anti-fascistas. 
Havemos de veneer.» 

Toda essa ac~ao desenvolvida pode ser encarada, hoje, quase meio 

seculo depois, como vertebrada por infantilidades de fe, agora ausentes no 
Direito lnternacional dos Cidadaos do Mundo geralmente tido como civili

zado, mas importa da-la a conhecer para esclarecimento e avalia~ao desses 
tempos em compara~ao corn os do tempo democratico que aqui e, geral
mente, la fora, parece conquistar estatuto de cidadania apesar dos atropelos 

a que esta sujeito. 

VII. A heran~a 

Nao bastara dar a conhecer, tanto quanto possfvel atraves dos 
documentos e ac~6es que gerou, a UNIAO SOCIALIST A. 

E preciso, por justi~a de aprecia~ao factual, tentar mostrar, ainda que 

sumariamente e sem preocupa~ao de profundas indaga~6es, o legado desse 
agrupamento her6ico de cidadaos e em que medida ele influenciou for~as 

polfticas do actual contexto e p6de de certo modo, resistir as muta~6es de 

circunstancia que os tempos justificaram ou a inteligencia dos homens 

entendeu adoptar para actualiza~ao, aos tempos de hoje, das regras e con
ceitos de ontem. 

Os Homens da UNIAO SOCIALIST A tinham perfeita consciencia da 
sua integra~ao no campo socialista mas, talvez por fortemente influencia

dos pelos classicos princfpios da Revolu~ao Francesa, nao sentiam necessi
dade de descurar a valia humana da Liberdade em sacriffcio duma lgual
dade que nao poderia ser atingida pela Fraternidade, sempre de desejar na 

sociedade. 
Essa concilia~ao , melhor dizendo, essa coabita~ao, poderia fazer retar

dar a tal sociedade sem classes e sem explora~ao do homem pelo homem. 
Mas garantia que, embora corn chegada mais tarde, essa sociedade poderia 

vir a representar uma mudan~a mais consciente e sem atropelos para alem 
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daqueles tornados indispensaveis pela luta sem quartel que as fon;as, em 
perda de posi~6es, nao deixariam de travar. 

Mas e entre o fim da Guerra Mundial corn o aparecimento do M.U.D. 
e ja corn as bases da U.S. e os tempos democraticos de agora, trazidos pela 
Revolu~ao de Abril, que as condi~6es se modificaram e, de tal maneira, que 
muitos dos princfpios constantes das Bases da UNLA.O SOCIALIST A 
foram de certo modo ultrapassados ou, pelo men os, julgados desnecessarios 
como reivindica~ao para o estabelecimento duma sociedade que, por demo
cratica ou a caminho dela, deixavam de justificar-se. 

Sem pretender identificar qualquer agrupamento politico partidario 
actual como herdeiro da UNIAO SOCIALIST A, importa reconhecer o 
caracter franco e aberto de colabora~ao que esta sempre teve em rela~ao a 
todos os que visassem a substitui~ao integral da estrutura fascista e clerica
lista do Estado e da Sociedade por urn regime democratico. 

Mas impunha, como condi~ao 'expressa na base XV, a ultima, que: 

«Depois da instaurariio da democracia polftica, apoiard todas as 
organizaroes democrdticas progressivas, na medida em que tal apoio 
niio obstar ao advento do socialismo e contribuir para deter poss{veis 
reacroesfascistas; procurard em especial, colaborar intimamente corn 
todas as organizaroes partiddrias da socializariio, e exprime o seu 
anseio de que a Democracia socialista seja constituida pelo esforro 
unfinime de todos os socialistas de todas as tendencias. » 

E se transcrevemos esta base, de certo modo para finalizar este traba
lho de chamada de aten~ao para o que foi a UNIAO SOCIALISTA, e tao 
s6 para real~ar o aspecto pluralista de toda a sua vertebra~ao ideol6gica, 
mesmo que ela se situe, exclusivamente, no campo socialista. As diversas 
cambiantes desse mesmo sector, nao deixavam, nem deixam, ainda hoje, de 
justificar a coexistencia como paralela da parabola dos vimes. 
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VIII. Documentos 

DOCUMENTO N.0 1 

Esbo~_;o esquematico do programa 

1. 0 
- Direitos e deveres fundamentais do home m 

a) Direitos e deveres gerais do homem 

b) Direitos e deveres gerais do cidadiio 
c) Direitos especiais: 

1 - A gravida e a miie 

2 - 0 lactante e a crian.;;a 
3-0 velho 

4 - 0 invalido 

5-0 doente 

As quest6es do numero anterior seriio tratadas de forma generica procurando-se 
afirmar princfpios que hiio-de informar convenientemente toda a legisla<;iio. 

2. 0
- 0 equipamento tecnico coma meio de prosperidade colectiva 

a) Racionaliza.;;iio da agricultura, silvicultura e pecuaria de acordo corn as condi-

<;6es geograficas, as possibilidades tecnicas e as necessidades nacionais; 
b) Minerios e sua explora<;iio; 

c) Industrializa.;;iio do pafs; 

d) Combustfveis s6lidos e lfquidos; 
e) Energia hidro e termo-electrica; 

f) Melhoramento dos rios nacionais nos seus variados aspectos; 

g) Mare fomento marftimo; 
h) Transportes terrestres, marftimos e aereos. 

3. 0
- A organizat;ao da produr;:ao, circular;:ao e distribuir;:ao e o seu regime jurf-

dico 

a) A socializa<;iio dos grandes meios de produ.;;iio e circula<;iio; 

b) Polftica econ6mica relativa ao sector niio socializado; 

c) Cooperativismo; 

4. 0 -Aglomerados humanos 

a) Tipo mais conveniente para os grandes, medios e pequenos centros; 
b) Urbaniza<;iio; 

c) Habita<;iio; 

d) Servi.;;os que interessam a vida dos aglomerados (iigua, energia electrica, aque
cimento, condicionamento, transportes, comunica.;;oes, etc.). 

e) Meios de distrac.;;iio e educa.;;iio geral sob o aspecto urbanfstico tais como 

escolas, casas de espectaculo e recreio, ginasios, piscinas, campos desportivos, 

bibliotecas e outros estabelecimentos de cultura, etc. 
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5. 0
- Regime de trabalho 

a) Selec'<iio e aproveitamento das aptid6es naturais dos trabalhadores; 

b) Honirios, descanso semanal e ferias dos trabalhadores; 

c) Regulamenta'riio do trabalho dos adultos; 

d) Remunera'<iio do trabalho; 

e) Forma'<iio de tecnicos nos variados ramos da produ'<iio (ensino tecnico); 

f) Metodos cientfficos para o aperfei'<oamento do trabalho de forma a obter 

melhoria na produ'<iio, aumento de rendimento e substitui'riio do homem pela 

maquina. 

6. o -A preparar;iio da personalidade 

a) Princfpios gerais e esquema global da educa'<iio e cultura; 

b) 0 jardim da infancia; 

c) A escola primiiria; 

d) A escola media; 

e) 0 ensino superior e a organiza'<iio da investiga'<iio cientffica e tecnica. 

7. o -A construr;iio da ciencia e arte e a organizar;iio do 6cio 

a) Bibliotecas, museus, laborat6rios e <<ateliers>>; 

b) Institutos de investiga'<iio e cria'riio em rela'riio corn o ensino superior; 

c) Intercambio cultural corn as outras na'<6es; 

d) Universidades populares; 

e) Cursos m6veis, palestras, conferencias, concertos, exposi'r6es; 

f) 0 cinema e o teatro; 

g) 0 desporto; 

h) Editoriais; 

i) As festas. 

8. 0 
- 0 desenvolvimento j{sico e a defesa da saude 

a) A alimenta'<iio; 

b) Higiene; 

c) Educa'<iio ffsica; 

d) Organiza'<iio do Servi'<o Nacional de Saude. 

9. 0
- Orgiinica do Estado e Autarquias Locais 

a) Direito Constitucional; 

b) Regulamenta'riio dos poderes do Estado; 

c) Organiza'<iio dos Servi'<os Centrais (Poder Executivo e Legislativo); 

d) Sistema Tributario; 

e) C6digo Administrativo; 

f) Poder Judicial. 

10. 0
- Condicionalismo jurfdico das relar;oes sociais 

a) Reforma dos C6digos Civile Penal; 

b) Reforma dos C6digos do Processo Civile Penal. 
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11. 0
- Regme politico e econ6mico da Metr6pole e Provincias Ultramarinas 

a) Unidade politica e econ6mica de todos os territ6rios nacionais; 

b) Polftica indfgena; 
c) Povoamento dos territ6rios ultramarinos. 

12. o - Defesa Nacional 

a) Reforma das instituic;:oes rnilitares; 

b) Servic;:os de polfcia e fiscalizac;:ao aduaneira. 

13. 0
- Politica Internacional 

a) Bases gerais para a colaborac;:ao corn os restantes pafses do mundo; 
b) Adesao aos princfpios das Nac;:oes Unidas; 

c) Revisao dos tratados, alianc;:as, convenc;:oes ou acordos celebrados corn os varios 
pafses; 

d) Organizac;:ao da diplomacia em novos moldes. 

DOCUMENTO N.o 2 

Bases da UNIAO SOCIALIST A 
Organizac;:ao partidaria socialista portuguesa 

A guerra de 1939-45 terrninou corn o completo esmagamento dos grandes estados 

fascistas e corn a vit6ria dos princfpios democn'iticos, nao ja entendidos como libera

lismo, mas sim alicerc;:ados na democracia econ6mica. Passa pelo mundo o sopro do 

anseio de uma sociedade mais equitativa, e a pr6pria marcha dos acontecimentos conduz 
a remodelac;:ao da organica social-econ6rnica. 

Chegou o momento de todos os cidadaos portugueses exigirem o p1eno exercfcio 

dos direitos da cidadania. 0 tempo do fascismo passou. Nao queremos regressar pura e 

simplesmente aos regimes liberais, cujos erros sao patentes, embora reconhec;:amos o 

valor da obra realizada pela Republica de Portugal de 1910 a 1926. Aproveitamos a lic;:ao 
destes vinte anos de hist6ria universal e nacional; e desejamos a estabilidade governa

tiva, a estrita disciplina das actividades partidarias, o reajustamento dos 6rgaos de sobe
rania as exigencias da vida de hoje. Entendemos, sobretudo, que a democracia nao pode 

ser mera forma jurfdico-polftica, carece de receber intenso conteudo humano, social, 
econ6mico e pedag6gico-cultural. 

Porque queremos intervir na vida publicae julgamos, corn a reclamac;:ao deste nosso 
direito, cumprir urn dever de todos os homens e prestar urn servic;:o uti!, se bem que 
modesto, aos nossos compatriotas, constituimos a UNIAO SOCIALISTA corn indivf

duos que nao tern responsabilidades no passado politico da nac;:ao e se voltam decidida

mente para o porvir. Aproximamo-nos pela comunidade de ideologia e de aspirac;:oes, 
porque entendemos que as correntes de opiniao devem estruturar-se e preparar-se para 
exercerem a sua missao. Nao nos interessa o agrupamento a volta de homens, mas sim 

de doutrinas; anima-nos o espfrito de colaborac;:ao, de persistente unidade no trabalho de 
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grupo. Pensamos que a polftica niio e improvisa~iio, antes audaz execu~iio de estudos 
s6lidos e vertebrados, guiada pela lucidez de objectivos. 

Talvez nos considerem ousados. No entanto, niio pretendemos ser mais que os por
tadores da mensagem da conflagra~iio que ha pouco terminou e que operou, embora nem 
todos disso se tenham apercebido, profundae amp la revolu~iio nas maneiras de pensar e 
nos modos de existencia. 

0 socialismo exprime o protesto contra toda a injusti~a e opressiio, contra a explo
ra~iio do homem pelo homem, a condena~iio de urn mundo em que a opulencia e o luxo 
de uma minoria contrastam corn a fome e a miseria da maioria, o desejo de nivelamento 
das condi~6es na abundiincia e na liberdade, o apelo ao sentimento do direito e de equi
dade, o anseio de ser feliz pela felicidade de todos. 0 socialismo estabelece que s6 see 
na verdade cidadiio quando se possui os meios de subsistencia suficientes, e goza de 
completa independencia econ6mica e se teve ensejo de educar integralmente a persona
lidade. 0 socialismo exprime, por outro !ado, a linha de pressiio das for~as sociais, que 
desagrega o sistema capitalista e a civiliza~iio burguesa, substituindo-lhes a propriedade 
social em proveito comum e a civiliza~iio humanista; exprime, portanto, a lei de evolu
~iio hist6rica. 

§ A - Natureza e missao 

I- A UNIAO SOCIALIST A e uma organiza~iio vivamente empenhada na missiio 
de aglutinar todos os elementos fortemente progressivos que consideram os ideais demo
craticos insusceptiveis de realidade plena sem uma ampla refundi~iio da estrutura 
econ6mico-social, da mentalidade e das condi~6es gerais de vida da popula~iio; e, em 
segundo lugar, de criar entre esses elementos uma unidade diniimica e profunda, capaz 
de vir a dar solidez e sentido humano a Democracia em Portugal. 

11 - A U.S. e urn partido politico que se prop6e agir, em primeiro lugar, no sentido 
de substituir integralmente a ordena~iio fascista e clericalista do Estado e da sociedade 
pela ordena~iio democratica; depois de conseguido esse objectivo, colaborara numa polf
tica democratica e progressiva, se tal foro caso, e finalmente agira no sentido da cons
tru~iio da Democracia socialista. Prop6e-se tambem estudar os problemas da prepara~iio 
e realiza~iio dos tres objectivos referidos, bem como difundir os ideais da Democracia 
socialista e esclarecer a opiniiio publica quanto aos estudos efectuados. 

§ B - Principios doutrinarios 

Ill - 0 ideario da Democracia socialista consubstancia-se nos seguintes fins 
supremos: 

a) Sociedade sem classes: igualdade de todos os homens e justi~a social. 
A igualdade e a possibilidade, para todos os homens, diferentes e distintos 

por aptid6es naturais, de serem e de se desenvolverem plenamente cada urn tal 
como e; e a nega~iio de qualquer diferen~a entre os direitos dos homens a feli
cidade de cada qual; a igualdade universaliza a todos o direito reconhecido a 
qualquer. Como o direito de uns e necessariamente o direito de todos, a iguali-
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za<;:ilo das oportunidades sociais e imperativo de justi<;:a e nilo dadiva de cari
dade. 

b) Liberdade para todos os homens. 
Assim, a liberdade de cada s6 e limitada pelo direito dos outros a serem 

igualmente livres. A liberdade e o direito de cada qual, a proceder unicamente 
segundo a sua consciencia, desde que nao afecte identico direito dos restantes 
homens; ea existencia de condi<;:5es sociais que garantem aos indivfduos a pos
sibilidade de felicidade. 

c) Respeito pela dignidade pessoal de todos. 
Considera-se cada qual urn fim em si pr6prio e nilo urn meio, urn instru

mento que os outros podem manejar sem peias ao servi90 dos seus respectivos 
fins; entende-se, porem, que a personalidade s6 se realiza no sistema das rela-
96es sociais, que o individual sup5e o colectivo. 

d) Substitui<;:ilo o mais completa possfvel, e se possfvel integral, da coopera<;:ilo de 
iguais a coac9ilo de superiores sobre inferiores. 

0 ideal para que se tende e que cada qual seja o seu pr6prio dirigente, o seu 
pr6prio governante, e que as ac96es colectivas sejam estabelecidas pelo acordo 
que resulta da franca discussilo e da livre aceita<;:ilo da unidade nacional. 

e) Maximo de possibilidades materiais para todos. 
f) Maximo de possibilidades culturais para todos. 
g) Comunidade mundial de todos os homens, cuja universalidade de interesses se 

sobrep5e aos interesses regionais. 

IV - Para a realiza<;:ilo destas aspira<;:5es supremas, os seguintes grandes meios e 
que, parece-nos, tra<;:am o carninho mais adequado: 

a) Socializa<;:ilo da propriedade dos meios de produ<;:ilo e circula<;:ilo, corn final 
supressao do salariato e patronato, e do lucro, renda e juro. 

A propriedade privada- is toe ao direito de uma pessoajurfdica (indivfduo 

ou grupo) dispor absolutamente de certos bens, substitui-se a propriedade social 
ou publica - o direito da universalidade dos cidadilos de dispor plenamente dos 
bens. Os meios de produ<;:ilo e circula<;:ilo silo os bens que, nilo servindo directa
mente para satisfazerem as necessidades humanas, servem para produzir, fazer 
circular e distribuir os bens de consumo, is to e, os que satisfazem directamente 
as necessidades humanas. 

b) Economia planeada, isto e, ordena<;:ilo racional da economia. 
c) Distribui<;:ilo dos bens de consumo proporcionalmente ao trabalho da primeira 

fase de uma economia plenamente socializada; consoante as necessidades inte
grais de todos quando a abundiincia o permitir, numa segunda fase. 

d) Aproveitamento social de todos os progressos tecnicos, organiza<;:ilo da investi
ga<;:ilo tecnica e sua liga<;:ilo a investiga<;:ilo cientffica. 

e) Constru9ilo polftica na base de que o princfpio de toda a soberania reside, essen
cialmente, na universalidade dos cidadilos. 

f) Estabelecimento, por mutuo acordo, de uma hierarquia de fun<;:5es que e fun
dada unicamente na utilidade comum. A autoridade s6 existe por delega<;:ilo 
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expressa da universalidade dos cidadaos, e nao pode exercer-se quando dela nao 

dimane explicitamente. 0 fundo coactivo da autoridade deve ceder progressi

vamente a uma base de livre divisao de fun~oes. 

g) Participa~ao de todos os cidadaos de ambos os sexos na vida polftica; corn 

representa~ao nacional das correntes de opiniao. A lei e a expressao da vontade 

geral, e todos os cidadaos tern o direito e o dever de concotTer pessoalmente ou 

pelos seus representantes a forma~ao da ordem juridica. 

h) Caracter laico do Estado e de todas as fun~oes publicas. 

i) Liberdade de organiza~ao religiosa e de cultos, dentro do respeito pelas alheias 

convic~oes e exterioriza~oes do sentimento religioso. 

j) Escola unica (ou igual e organizada) . 

k) Escola activa ou de educa~ao funcional e de aprendizagem simultaneamente 

individualizada e socializada, e escola humana- de vida e niio de simples pre

para~ao para a vida. 

I) Organiza~iio publica dos Servi~os de SaUde, Educa~iio e Justi~a e integral gra

tuitidade da sua utiliza~iio. 

m) Eleva~iio e dignifica~ao social da mulher, ate a completa igualdade corn o 

homem. 

n) Reconhecimento da plena dignidade humana dos indfgenas das provfncias ultra

marinas, corn a sua valoriza~iio econ6mica nos quadros da coopera~iio e niio da 

explora~iio, corn a sua educa~iio geral e tecnica ate o nfvel do branco e corn a 

sua progressiva educa~iio dvica e comparticipa~iio democratica na polftica. 

o) Organiza~iio econ6mica, polftica e cultural de todos os homens no piano 

mundial. 

V - Como e evidente a passagem dos fins supremos a realidades pela concretiza

~iio dos grandes meios enumerados niio pode fazer-se dum s6 impuso, desdobra-se 

necessariamente em fases. 0 ritmo da realiza~iio deve ser, porem, o mais rapido que as 

circunstancias perrnitirem, pois deve animar-nos o prop6sito de irmos sempre mais alem. 

VI - Move-nos a firme vontade de realizar a Democracia pelo socialismo, pois s6 

por esta forma nos parece que ficam definitivamente afastadas as possibilidades de qual

quer reac~iio fascista e efectivamente garantidos os· direitos essenciais do homem. Expri

mimos o anseio de que tal transforma~iio se fa~a por consentimento e conservando a res

ponsabilidade do poder; mas niio podemos dar o direito a uma oligarquia de tentar 

subverter as institui~oes democraticas para manter a todo o custo os seus privilegios; e 

combateremos ate ao ultimo extremo todo e qualquer falseamento dos metodos demo

craticos que tenha por objectivo impedir a consecu~iio dos fins acima indicados. 

VII - A emancipa~ao do trabalho e a constru~iio da sociedade socialista devem ser 

feitas pelas pr6prias classes trabalhadoras - operarios, camponeses, empregados e inte

lectuais - mas corn o apoio dos pequenos proprietarios e dos elementos esclarecidos de 

todas as classes. 
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§ C - Directrizes de realiza~oes proximas 

VIII - A instaura<;iio da democracia politica em Portugal deve realizar-se por meio 
de uma Assembleia Constituinte, eleita por sufragio universal e directo e por escrutinio 
secreto, em sistema de representa<;iio proporcional. Ao periodo de propaganda eleitoral 
e de elei<;oes devera presidir urn Governo corn representa<;iio de todos os partidos demo
craticos. Durante esse periodo devem existir: garantias individuais, liberdade de palavra, 
liberdade de imprensa, liberdade e reuniiio, liberdade de forma<;iio e de exercicio de agru
pamentos politicos. 0 periodo eleitoral s6 devera come<;ar depois da supressiio integral 
da Policia Politica e da milicia fascista, depois da extin<;iio do Campo de Concentra<;iio, 
depois da liberta<;iio de todos os presos politicos e sociais e regresso dos exilados politi
cos, e depois da elirnina<;iio dos caracteres fascistas do ensino. 

IX - A pr6xima futura constitui<;iio a adoptar em Portugal deve assentar nas 
seguintes grandes linhas: 

a) Sufragio universal e directo e escrutinio secreto; elegibi lidade de todos os 
cidadiios; 

b) Representa<;iio proporcional; 
c) Circulo unico; 
d) Cimara unica, corn comissoes tecnicas anexas de caracter consultivo; 
e) Mandato imperativo; 
f) Elei<;iio do presidente do Ministerio pela Camara; responsabilidade do poder 

executivo perante a Camara, mas corn garantia da sua estabilidade e desemba
ra<;o; 

g) Democratiza<;iio das adrninistra<;oes locais, municipais e distritais. 

X - A U.S. deseja, ap6s a entrada em vigor da nova Constitui<;iio, urn governo 
resultante de uma assembleia eleita, forte e vigoroso, decididamente intervencionista e 
provido dos meios necessarios para, corn elevado sentido de Ordem e de Justi<;a, lirnitar 
as desigualdades e corrigir as mais flagrantes iniquidades. 

XI - 0 Estado tern o dever essencial de procurar colocar-se o mais rapidamente 
possivel, em condi<;oes tecnicas e financeiras de poder dispensar uma protec<;iio eficaz 
ao individuo, desde a concep<;iio a morte, garantindo-lhe pelo menos: 

a) Habita<;iio higienica, alimenta<;iio corn valor nutritivo indispensavel, vestu::lrio 
decente; 

b) Emprego; compensa<;iio para os riscos profissionais, pensiio de invalidez, 
reforma; condi<;oes higienicas no trabalho; ferias anuais pagas; 

c) Assistencia medica e farmaceutica; 
d) Educa<;iio laica e segundo a pedagogia moderna, completa ate onde o perrniti

rem as capacidades do educando, dirigindo o individuo pela orienta<;iio profis
sional, obrigat6ria e igual ate aos 15 anos; 

e) Utiliza<;iio eficiente dos tribunais. 
Para tal, devem organizar-se urn Servi<;o Nacional de Saude, urn sistema de 

seguros sociais, etc. e tornarem progressivamente gratuitas a Educa<;iio, a Jus
ti<;a e o Servi<;o de Saude, em condi<;oes dependentes do ritmo e do sentido da 
transforma<;iio econ6mica em desenvolvimento. 
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XII- A polftica econ6mica basear-se-a nos seguintes t6picos: 
a) 0 Estado deve projectar e promover, corn a maior urgencia e segundo rninu

ciosos pianos coordenadores, a socializa~tao da banca, credito e seguros, dos 
latifundios, das minas, das grandes empresas industriais e de transportes e da 
explora~tao da energia hidro-electrica, assim como a cria~tao de novos e pode
rosos meios da produ~tao e circula~tao. 

b) 0 Estado reservar-se-a ainda, e ate que seja possfvel a ulterior organiza~tao da 
economia nacional em moldes francamente socialistas, a fun~tao suprema de 
orientar e fiscalizar a ac~tao de todos os sectores econ6micos deixados em 
regime de propriedade pri vada e iniciati va particular. 

c) Sobre os sectores nao socializados recaira urn imposto acentuadamente pro
gressivo. 

d) Deve realizar-se o maximo esfor~to de cooperativiza~tao dos meios de produ~tao 
e circula~tao que nao forem desde logo socializados. 

e) Deve realizar-se, o mais breve possfvel, uma revisao geral dos contratos agra
rios, de modo a assegurar uma mais justa distribui~tao dos frutos da terra, entre 
o proprietano e quem a cultiva, no sentido de melhor valoriza~tao do trabalho. 

XIII - S6 depois de restabelecidas as liberdades publicas e de asseguradas a com
pleta possibilidade de informa~tao e a franca discussao das questoes nacionais sera pos
sfvel pormenorizar programas de govema~tao para alem do restabelecimento da estrutura 
democratica do Estado. Sabendo-se ja, no entanto, que a evolu~tao polftica e social das 
na~toes europeias carninha para o socialismo, convem come~tar a assentar nos lineamen
tos do conjunto de medidas de toda a natureza a adoptar para elevar Portugal ao nfvel da 
civiliza~tao dos pafses mais adiantados, nos quadros de uma ordem democratica, franca
mente inovadora. Por isso as nossas cornissoes de estudo vao iniciar imediatamente os 
trabalhos para a elabora~tao cuidadosa de urn programa socialista de realiza~tao possfvel 
nos pr6ximos anos vindouros. Os pianos a propor basear-se-ao simultaneamente no 
estudo atento e rninucioso da realidade portuguesa e na forte e lucida consciencia dos 
princfpios doutrinanos. 

Para a elabora~tao do programa todos podem e devem concorrer, ficando o projecto 
sujeito a discussao e aprova~tao por congresso do partido. 

§ D - Relat;i>es da U.S. corn outras organiza,.oes 

XIV- A U.S. colaborara corn todas as organiza~toes democraticas na obra de subs
titui~tao integral da estrutura fascista e clericalista do Estado e da sociedade por urn 
regime democratico. 

XV- A U.S. depois da instaura~tao da democracia polftica, apoiara todas as orga
niza~toes democraticas progressivas, na medida em que tal apoio nao obstar ao advento 
do socialismo e contribuir para deter possfveis reac~toes fascistas; procurara em especial, 
colaborar intimamente corn todas as organiza~toes partidanas da socializa~tao, exprime o 
seu anseio de que a Democracia socialista seja constitufda pelo esfor~to unanime de todos 
os socialistas de todas as tendencias. 

UNIAO SOCIALISTA 
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DOCUMENTO N.o 3 

UNIAO SOCIALISTA 

Organiza'<ao partidaria socialista portuguesa 

Directrizes aos filiados 

N. 0 2 

A) - Disposi~oes Preliminares 

I- Siio obriga~oes primordiais dos filiados da U.S.: 

1: Ler e meditar atentamente nas bases fundamentais da Organiza~ao de fmma a 
poderem aceitar consciente e lealmente os principios doutriniirios e disciplinares que a 
regem. 

2: Esfor~arem-se por serem elementos uteis e eficientes. Para que uma organiza
~1io exista e se valorize necessita de dedicada colabora~ao de todos. A colabora~ao de 
uns, nao dispensa a colabora~ao dos outros. E preciso trabalhar corn perseveran~a na 
constru~iio da democracia socialista sem se olhar ao trabalho dos companheiros; mas 
procurando ordenar o de cada urn corn o dos demais. 

3: Habituarem-se a ter iniciativa e a serem pontuais; a sugerir problemas e pianos 
uteis aos coordenadores e dirigentes; e a trabalhar bem depressa. Nao se deve esquecer 
que e preciso sacrificar-se muita comodidade, sossego e tranquilidade para se conseguir 
o restabelecimento das liberdades democraticas em Portugal. A Liberade conquista-se, 
nao se mendiga. 

4: Esfor~arem-se por fomentar a e!eva91io do nfvel cultural daqueles corn quem 
conversam, despertando-lhes o interesse pela Literatura e pela Arte; pela Filosofia e 
pelas Ciencias; pela Hist6ria e pela Economia; pela Justi9a e pelo Direito; pelos proble
mas da Assistencia Social, do trabalho das reivindica96es oper:irias e por todos os de 
caracter econ6mico, social e polftico. E necessario aproveitar todas as oportunidades 
para elucidar e esclarecer a popula91io acerca dos problemas intemacionais, confron
tando-os corn as realidades nacionais. 

5: Instigarem a reac~ao contra a corrup91io, a violencia, a opressao, o arbftrio, a 
fraude, a iniquidade e os esbanjamentos dos fascistas e dos governantes, e contra a mise
ria do povo, guiando essa reac91io para a tornar consciente, colectiva, disciplinada e 
firme. A polftica de fachada de anunciar obras publicas e medidas econ6micas sociais, 
da ultima hora, que jamais se realizam, e de promover manifesta~oes pomposas, fomen
tadas pelo govemo, e urn narc6tico tendente a desviar a aten91io do povo da falencia 
social, econ6mica e polftica do regime; deve ser desmascarada e combatida. 

88 



Uniao Socialista 

B) - Disciplina partidaria 

Il - Em materia disciplinar, cumpre aos filiados da U.S. especialmente o seguinte: 

6: Nao aderir a outros organismos polfticos, devendo exercer toda a sua ac<;:ao em 
pro! da U.S. e das organiza<;:oes em que ela colabore. 

7: Abster-se de dar entrevistas aos jomais, publicar artigos ou sequer outros escri
tos de doutrina<;:ao, propaganda e crftica polftica, econ6mica e social que nao estejam de 
harmonia corn as bases ea orienta<;:ao doutrimlria da U.S .. Em tais circunstancias, e con
veniente consultar a Comissao de Doutrina<;:ao e Propaganda. 

8: Nao aceitar cargos, nem tomar atitudes de canicter politico, sem assentimento 
dos 6rgaos dirigentes do partido. 

9: Desempenhar as tarefas e missoes que !he forem atribufdas, facto que sucedeni, 
geralmente, por acordo. 

10: Estar pronto para actuar em qualquer momento e em todas as circunstancias, 
dentro de quaisquer movimentos de caracter democratico, colaborados pela U.S. que 
visem ao estabelecimento das liberdades democraticas em Portugal. 

C) - Recrutamento de adeptos 

Ill - 0 recrutamento de adeptos faz-se em todos os campos das actividades nacio
nais, em face das bases fundamentais do partido. Deve come<;:ar-se por recrutar e agru
par as pessoas de confian<;:a e ir alargando sucessivamente a ac<;:ao a outras pessoas, pro
curando doutrina-las no sentido de conseguir a sua filia<;:ao consciente, sincera e lea!. 
E preciso tornar socialistas os indivfduos progressivos, fazer democratas de todos os 
indecisos, e progressivos todos os que ainda estao apegados a estabilidade de velhos sis
temas governativos. 

D) - Organiza~ao territorial 

IV - Os filiados da U.S. devem agrupar-se a volta de Comissoes Distritais, Con
celhias, de Freguesia e de Comissoes ou Grupos locais. 

11: As Comissoes Distritais sao constitufdas por 5 ou 7 indivfduos eleitos entre os 
filiados dos concelhos: dirigem e orientam a propaganda, o recmtamento de filiados e o 
recenseamento de todas as pessoas residentes no distrito, em conformidade corn as ins
tru<;:oes fornecidas pelo Secretariado do partido. 

12: As Comissoes Concelhias e as Comissoes de Freguesia, sao constitufdas por 
3 ou 5 filiados; devem ligar-se entre si ea Comissao Distrital, no distrito. 

13: As Comissoes ou Gmpos locais organizam-se quando se verifique a impossi
bilidade de liga:r os filiados corn as C. de F.; na area da sua residencia. Esta impossibili
dade observa-se, em geral, nas grandes cidades como Lis boa, Porto e Coimbra. Nste caso 
devem organizar-se Comissoes de Fabrica, de Oficina, de Reparti<;:ao ou Servi<;:o Publico, 
etc., constitufdas por 3 filiados eleitos pelos demais no mesmo local de trabalho. A estas 
Comissoes compete dirigir toda a actividade partidaria dos filiados, dentro da area do 
respectivo local de trabalho, em liga<;:ao corn outros Grupos ou Comissoes do partido. 
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E) - Funcionamento 

V - Para que a engrenagem do partido seja boa e funcione eficientemente, neces
sita de quadros dirigentes bem organizados e que as liga~5es funcionem corn rapidez e 
eficacia. Para tal se conseguir, parece born o processo seguinte. 

14: Cada Comissao ou Grupo deve eleger urn dirigente ou coordenador que orien
tara os trabalhos e ficara em liga~ao corn os dirigentes ou coordenadores de outras 
Comiss5es ou Grupos . 

15: Devem realizar reuni5es peri6dicas para apreciarem e discutirem as instru~5es, 
directrizes, regulamentos e os demais elementos de orienta~ao, doutrina~ao e propaganda 
emanados da J.D. do partido; assentarem nos pianos de ac~ao; distribuirem entre si e os 
filiados da sua jurisdi~ao as tarefas e miss5es para execu~;ao; formularem sugest5es e 
alvitres; fazerem exposi~;oes sabre problemas politicos, econ6micos, sociais, pedag6gi
cos e outros de interesse colectivo; realizarem leitura de livros, artigos, folhetos, etc.; tro
carem ideias e pantos de vista e avaliarem as suas possibilidades, elaborando, a final, o 
respectivo relat6rio. Cria-se, por esta forma, a consciencia colectiva do agregado, indis
pensavel a constru~ao da sociedade socialista, democratica e progressiva, para a qual se 
encaminham todos os esfor~os da U.S. 

F) - Fundos do Partido 

VI - Como e 6bvio a organiza~ao necessita de base financeira para a sua manu
ten~ao e funcionamento. Porque e de todos os filiados, todos devem contribuir para o 
patrim6nio comum. Neste sentido os fund os da U .S. serao constitufdos por cotas dos se us 
filiados, por liberalidades e subscri~5es. 

16: Cada filiado fica obrigado ao pagamento de uma cota mensa! de 2$50 Esc., 
obtigat6ria, excepto quando estiver desempregado ou doente, situa~ao em que sera isento 
de qualquer pagamento, se assim o desejar. 

17: Estabelece-se uma cota de instala~ao, transit6ria, variavel e voluntaria, de 
cobran~a mensa! regular ou por uma s6 vez, a vontade do interessado. 

18: Aceitam-se contribui~5es extras de qualquer valor e far-se-ao subscri~5es, 
quando necessarias. 

19: Cada Comissao ou Grupo deve ter urn fundo social privativo, constitufdo pelas 
contribui~5es dos filiados da localidade e do qual contribuira para o Fundo Central corn 
25% das suas receitas, contribui~ao esta que podera ser diminufda por acordo entre as 
Comiss5es ou Grupos que o solicitem e a J.D .. Por outro !ado, todas as Comiss5es ou 
Grupos partidarios tern o direito de serem auxiliados matetialmente pela organiza~ao 
central, quando precisarem eo solicitem a J.D .. 

20: As Comiss5es locais, de Freguesia, Concelhias e Distritais, em cada distrito, 
estabelecerao entre si a f6rmula adequada de auxflio mutua. 

G) - Elabora~ao do programa 

VII - A U.S. entende que nao se pode confiar o futuro politico do pafs a progra
mas de improvisa~ao de momento, necessariamente atrabiliarios, oportunistas e simples 
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expressao de pontos de vista pessoais; que e preciso ir construindo pontos de vista 

comuns, estruturados nas realidades concretas e suas transforma<yoes, mas encadeados 

em amplos e s6lidos fundamentos te6ricos. Para este efeito e conveniente a orienta<yao 

seguinte: 

21: Auscultar os sentimentos e aspira<yoes da oficina, da fabrica , da Escola, da 

Reparti<yao, dos aglomerados de trabalho, isto e, auscultar a vida nacional nas suas mul

tiplas actividades, procurando solu<yoes para os problemas nacionais, integrados na cul

tura e perspectivas universais e nas experiencias estrangeiras. 

22: Formar grupos de estudo e fomentar a apresenta<yao de trabalhos individuais. 

Os grupos de estudo podem nao coincidir corn os grupos dirigentes da organiza<yao, pois, 

hii que contar corn a especializa<yao dos pr6prios problemas a estudar e as dificuldades 

de realiza<yao. 

23: Os trabalhos e estudos individuais e dos grupos deverao completar-se corn tro

cas de ideias corn outros filiados ou grupos, e quando possfvel, em discussoes conjuntas 

de viirios grupos, de forma a constituirem, a final , a expressao de urn trabalho de equipa, 

o resultado dum pensamento comum. 

24: Os filiados da U.S . nao devem ser dogmiiticos: devem confiar na livre crftica 

e na discussao lea! e desempoeirada dos problemas econ6micos, sociais e politicos, por 

ser atraves da discussao e da crftica que os estudos se ape1fei<yoam e se chega a obter a 

comunidade do pensamento colectivo. Desta comunidade inicial de atitudes e de estudos 

resultarii o nosso programa, produto do labor e preocupa<yoes de todos, pois parece pre

maturo fixar urn quadro rfgido de solu<yoes, enquanto nao houver liberdade de se anali

sarem as realidades portuguesas e os seus problemas especfficos, e s6 quando a houver 

se poderem ajustar as solu<yoes de pormenor a um travejamento de conjunto e a satura

<yao de programas partidarios. 

H) - Trabalhos eleitorais 

VIII -Em face da extensao alcan<yada pelo movimento de unidade democratica, e 

do entusiasmo do povo portugues pr6-elei<y6es livres e pelo restabelecimento das liber

dades democraticas do pafs, devem os filiados da U.S. estar preparados para enfrentar 

todos os acontecimentos e eventualidades. 

Para a hip6tese do prutido vir a concorrer a elei<yoes, deve proceder-se pela forma 

seguinte: 

25: Fazer a maior propaganda dos princfpios doutrinarios, bases e programas 

da U.S . 

26: As Cornissoes territoriais devem solicitar dos funcionarios locais do recensea

mento eleitoral que lhes sejam facultados os cadernos respectivos e tirar c6pia de todos 

os eleitores inscritos. Depois acrescentarao a essas c6pias os nomes dos eleitores da loca

lidade que nao estejam inscritos, especialmente o de todos os filiados do partido, e dos 

simpatizantes corn as doutrinas socialistas, e promover a inscri<yao deles nos cadernos 

eleitorais. 
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27: Das suas actividades, remeterao relat6rios, c6pias e mapas descriminativos ao 
Secretariado do Partido, por intermectio dos respectivos coordenadores. Este trabalho 
previo servirii para se avaliarem as possibilidades do partido na campanha eleitoral. 

I) - Preven~oes finais 

IX- 0 segredo, porque garante a surpresa, e a alma mais poderosa das revolu~;oes. 
Por conseguinte, guardar segredo das actividades polfticas e urn imperativo categ6rico 
para todos os republicanos e democriiticos e, em especial, para os filiados na UNIAO 
SOCIALIST A. 

X - Agir corn prudencia, tenacidade, inteligencia, vigilancia e dinamismo. 

Lisboa, 20 de Novembro de 1945. 
A JUNTA DIRECTIVA 

DOCUMENTO N.0 4 

Sistema de representa~ao proporcional 

(Sistema de HARE) 

Toda a na~;ao e urn cfrculo unico, corn muitas sec~;oes de voto. Cada partido apre
senta uma lista em que figuram todos os deputados que o partido propoe e que pode ser 
urn numero igual a totalidade dos deputados a eleger para a nova Camara. 

Uma Comissao Central conta todas as listas entradas em todo o pafs e o numero 
total divide-se pelo numero de deputados a eleger obtendo-se assim urn quociente que 
sera o numero de votos necessiirio para que cada candidato seja eleito. 

Nas listas apresentadas os candidatos sao dispostos pela ordem de preferencia e 
logo que o primeiro candidato da lista obtenha o quociente atnis indicado (quociente elei
toral) e considerado eleito e passam-se a contar as listas do segundo candidato da lista 
ate perfazer igualmente o referido quociente e assim sucessivamente. Terminada a con
tagem duma das listas partidiirias segue-se a contagem doutra lista partidiiria ate ao fim 
do apuramento. 

Exemplificando: 
Suponhamos terem entrado nas urnas em todo o pafs 500 000 listas e o Parlamento 

e composto de 100 deputados. 
0 quociente eleitoral e de 5000 votos. 
Ha 3 partidos e cada partido apresentou a sua lista corn 100 deputados. 0 partido A 

tern 350 000 votos, o partido B teve 100 000 votos e o partido C teve 50 000 votos. 
E claro que o partido A elege 70 deputados; o partido B elege 20 deputados e o par

tido C elege 10 deputados. 
Mas pode suceder que, por exemplo, numa das listas, o candidato colocado em 

3.0 lugar foi riscado em varias listas nao obtendo o quociente eleitoral, nestas condi~;oes, 
vai-se verificar se o candidato colocado em 4. 0 lugar obteve esse quociente e sera este o 
eleito e nao o que estava em 3.0 lugar e assim por diante. 
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DOCUMENTO N.0 5 

UNI..\.0 SOCIALISTA PORTUGUESA 

Estudos socialistas 

Urn aspecto do problema agrario 

GRANJAS COLECTIV AS 

Examinando a importancia social e econ6mica que o problema do conveniente 
aproveitamento das terras, patrim6nio comum da Humanidade e fonte primordial de 
recursos e em face das crises de alimentos que de vez em quando assolam os povos, tor
nando premente a preocupa~ao de abastece-los e alimenta-los alem do espectaculo de 
grandes massas humanas que, mesmo em tempos normais, sao fortemente sub
-alimentadas, confrange vera pouca produtividade de muitfssimas terras araveis e a exis
tencia de vastas extensoes incultas, em certos paises. 

Em alguns paises a pouca produtividade do solo e principalmente devida, por urn 
!ado ao exagerado parcelamento da propriedade, que alguem chamou <<pulveriza~ao da 
propriedade» por outro !ado ao emprego de processos rotineiros e a falta de assistencia 
tecnica; e a existencia de vastas regioes incultas e, em geral, o resultado, algumas vezes, 
do arbitrio do proprietario, muitas vezes da falta de recursos pecuniarios ou seja de capi
tais, falta dificil e ate imoral suprir, porquanto o simples fornecimento de capitais 
redunda, em ultima analise, em proveito quase exclusivo do proprietario, e, outras vezes 
ainda, das duas causas juntamente. 

Destas brevissimas considera~oes, resulta a incontestavel necessidade duma 
REFORMA AGRARIA que conduza ao aumento de produ~ao, colocando em pleno 
aproveitamento e em completo beneficio da colectividade que as terras sao capazes de 
nos proporcionar. 

Diversos sao os processos preconizados para a solu~ao deste problema, mas nao se 
pretende corn este pequeno trabalho, desenvolver tao complexo assunto e simplesmente 
se deseja apresentar, como divulga~ao, urn dos seus aspectos. 

Quanto ao excessivo parcelamento da propriedade, cujos serios inconvenientes sao 
faceis de compreender, e preconizado como remedio ou como medida de grande alcance 
a constitui~ao de COOPERATIV AS AGRICOLAS, em que os rninusculos proprietaries 
unam as suas terras formando uma sociedade para que entram corn o valor atribufdo a 
sua propriedade, como cota, e, portanto, sem perda dos seus direitos de proprietario, con
seguindo, corn este processo dar mais eficiencia a explora~ao agricola de cuja colheita 
tirarao a parte correspondente ao capital corn que entraram, depois de, e claro, deduzidos 
os encargos da explora~ao. 

Evidentemente que e necessario contar corn a pouca educa~ao do campones, corn o 
seu espirito extremamente individualista que frequentemente atinge os domfnios do 
egofsmo, corn a sua ambi~ao e tambem corn os seus caracteristicos sentimentos de des
confian~a e de pouca sociabilidade e por isso, esta naturalmente indicada uma intensa 
propaganda educativa entre esses proprietaries completada corn o exemplo vivo de, por 
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exemplo, a criayao de <<Quintas do Estado>> corn trabalhadores agrfcolas assalariados, 

que preste assistencia tecnica e todo o auxflio necessario, quintas que devem estabelecer

-se e distribuir-se corn certa regularidade pelas regioes onde predomina a pequena pro

priedade, para que os interessados possam ver e verificar o born resultado obtido por uma 

explorayao agrfcola que obedec,;a aos processos da tecnica moderna e assim se conven

cerem a aceitar ea seguir o novo sistema. Quanto aos latifundios e mesmo as proprieda

des cuja extensao seja demasiadamente grande para que possa ter urn aproveitamento 

total, e preconizado por meio de expropriayao por utilidade publica, o desaparecimento 

dos primeiros e reduyiio das segundas a proporyoes razoaveis para o seu aproveitamento 

total e das terras assim obtidas, constituirem-se granjas colectivas. 

A GRANJA COLECTIVA 

Nas granjas colectivas a terra, propriedade da nayao, e confiada em usufruto, por urn 

tempo indefinido, isto e, perpectuamente, a uma comunidade de agricultores, produtores

-proprietarios cooperadores. 

Pode considerar-se uma media aproximada de 5 a 10 Ha. por fanulia, o que, para 

uma comunidade de 50 farnflias, corresponde a uma granja colectiva corn urn trato deter

reno de 250 a 500 Ha. E evidente que estes limites variam corn as regioes e corn a area 

das terras disponfveis. 

A granja colectiva e, por assim dizer, uma instituiyao de transiyao entre o indivi

dualismo e o socialismo, e e, sem duvida, uma grande e verdadeira escola de democracia. 

Toda a propriedade que os membros da granja usufruem, e certo que nao e possufda 

por eles em comum, mas por outro !ado e muito mais que uma simples cooperativa que 

agrupe proprietarios particulares, e uma associayao de alguns dos recursos, nao de todos, 

dos seus membros em trabalho e capital que eles fazem a fim de repartir em sociedade 

uma crescente produc,;ao. 

0 campones torna-se s6cio de uma grande propriedade, pondo em comum muito do 

que e seu, se alguma coisa tern, que possa interessar a comunidade e, assim tende a 

modificar-se, social, polftica e economicamente. A terra nao pode ser vendida e arran

cada a quem quer que seja mesmo a alguns dos membros da granja. 

A grande maquinaria, quando e de empregar, tais como tractores, charruas e arados, 

ceifadoras, grades, etc. nao pertencem a granja colectiva e sim a Dep6sitos de Maquinas 

e Tractores (D.M.T.) estabelecidos pelo Estado em determinados pontos para servirem 

certo numero de granjas. 

Os D.M.T. encarregam-se de trabalhar corn a sua maquinaria nas granjas colectivas, 

em troca de uma remunerayao, em geral, em produtos agrfcolas, que e fixada previa

mente em acordos estabelecidos entre eles e as granjas, e pagos depois das colheitas. 

Os D.M.T. alem do material agrfcola devem ter uma oficina de reparayoes e devem 

contar entre o seu pessoal, urn Director, urn Meciinico-Chefe e outros meciinicos e moto

ristas, urn Agr6nomo-Chefe e outros agr6nomos especializados, urn Gerente de combus

tfveis e urn Contabilista corn o restante pessoal necessario. 
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A maquinaria mais pequena, como pequenas maquinas de semear, grades, charruas 
de trac~ao animal, etc. juntamente corn os ediffcios e alguns pr6prios em gados e animais 
domesticos, constituem os bens da granja colectiva como tal considerada. 

Como propriedade individual, cada membro da granja conserva para seu uso parti
cular, a sua casa, uma por~ao de terreno que pode irate 1/

4 
a meio Ha, conforme as dis

ponibilidades, uma ou duas vacas, 15 a 20 carneiros, 2 ou 3 porcos e tantas aves de 
capoeira, coelhos, colmeias, etc. quanto o espa~o lho permita. 

0 produto deste trabalho individual assim como a sua cota pessoal do rendimento 
colectivo, pode vende-lo no mercado como ele quiser. 

* 
Ao constituir-se a granja colectiva, forma-se a povoa~ao em local adequado, que, 

certamente, devera ser o mais central possfvel. 
0 trabalho organiza-se. 
A base da administra~ao e a reuniao peri6dica de todos os seus membros maiores 

de 18 anos, em Assembleia Geral, e nela serao eleitos anualmente o Presidente e os mem
bros da Junta Administrativa, que tomara todas as decisoes necessarias de harmonia corn 
as directrizes da Assembleia Geral perante quem e responsavel e a cuja aprecia~ao sub
metera o respectivo relat6rio. 

A Assembleia Geral , ouvindo as indica~oes da Junta Administrativa, resolve as cul
turas que se devem fazer, os respectivos locais e em que epocas se devem executar as 
varias opera~oes agrfcolas; agrupa os seus membros em brigadas e designa a cada bri
gada a sua tarefa especial, de maneira que a faina completa da granja seja adequadamente 
realizada e, enfim, resolve todos os pormenores necessanos. Estas distribui~oes de tare
fas nao devem ser feitas ao acaso, mas tendo em aten~ao uma melhor divisao do traba
lho e seu rendimento. Assim, o condutor de tractor, o guardador de gado, o leiteiro, etc. 
tomam-se especialistas e peritos executando urn trabalho alem da capacidade de urn vul
gar trabalhador do campo, que tern que fazer todas as tarefas. 

Coma ja se disse, a remunera~ao a pagar aos D.M.T. e, geralmente, em generos cal
culada por meio de percentagem, sobre a colheita em perspectiva, mediante previo 
acordo, remunera~ao que e paga a troco dos servi~os prestados pela maquinaria e pela 
assistencia tecnica recebida. 

A Assembleia Geral deve tambem fixar as normas pelas quais todo o trabalho e 
regulado. A regra para qualquer obra deve corresponder a realiza~ao media dum cons
ciencioso e competente trabalhador nessa obra. Cada obra tern a sua regra. A remunera
~ao relativa ao trabalho e diferenciada de harmonia corn a tarefa mais ou menos labo
riosa ou desagradavel independentemente de sexo ou idade e essa remunera~ao, em 
rela~ao aos dias de trabalho executado, e, frequentemente acrescida de urn abono para as 
crian~as que ainda nao estejam em idade de trabalhar. Urn born trabalhador em confronto 
corn urn mau, pode ver o seu salano acrescido de 10 a 20% eo segundo, deduzido na 
mesma percentagem, penalidade que pode ser cancelada quando se emende. Sucede, por 
vezes corn frequencia, que dois trabalhadores, apesar de terem cumprido ambos as regras 
estabelecidas para as respectivas tarefas, nao tenham, no fim do ano, o mesmo numero 
de unidades-trabalho no seu activo. A diferen~a. em tal caso, representa a diferen~a de 
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<<valor social>> atribufdo as obras em questao pela Assembleia Geral, segundo o criteria 
por ela adoptado; desta maneira a Assembleia deterrnina em que rela~tlio o rendimento 
lfquido de todos os trabalhadores da granja deve ser distribufdo pelos seus membros. 

As despesas corn a administra~tlio, secretaria, contabilidade, etc. apesar da sua 
grande importancia, deverao ser reduzidas ao mfnimo possfvel, para nao onerar as des
pesas gerais e as horas de trabalho deste pessoal devem ser computadas segundo uma 
media honiria nao superior ao de todo o conjunto dos trabalhadores adultos. 

A Assembleia Geral resolve, no fim de cada esta~tlio, a constituiiflio de urn fundo 
para sementes e para seguro social (invalidos e 6rfaos) e resolve como colocar a parte 
disponfvel do excedente ganho pela granja, depois de pagos todos os seus membros pelo 
seu trabalho ou por adiantamentos por eles feitos, e depois de feitos os pagamentos ao 
Estado e ao D.M.T .. Entao resolve se devera distribuir urn <<b6nus>> aos membros se 
devera instituir-se uma creche ou uma clfnica, se devera fundar-se uma biblioteca, uma 
sala de leitura, urn clube ou urn cinema e teatro, etc., etc .. Todos estes assuntos sao deba
tidos e decididos pela Assembleia, sem que qualquer outra autoridade possa intervir, sub
metidos somente a regra de que tais despesas devem ser feitas pela pr6pria comunidade. 

E claro que as Camaras Municipais, dentro de cujo territ6Iio existam granjas colec
tivas, nao podem nem devem alhear-se da vida dessas granjas, devendo tomar conheci
mento dos resultados obtidos, louvando-as ou censurando-as no sentido da obten~tlio 
duma maior eficiencia e lealdade no esfor~to exercido pela granja e ate promovendo a 
concesslio de premios, por exemplo uma maquina agrfcola, quando o resultado alcan~tado 
disso for digno, alem da sua participaiflio no imposto, semelhantemente ao que sucede 
corn o Estado. 

Nenhuma proposta de vera ser executada sem que uma nftida maioiia da Assembleia 
Geral a aprove, intervindo na vota~tlio pelo menos 2

/
3 

do numero dos seus membros. 
A Assembleia Geraljuntamente corn a Junta Administrativa e corn a assistencia tec

nica do Agr6nomo do D.T.M. elabora o seu piano agricola que deve estar integrado no 
Piano Geral Agrfcola, fazendo o censo das familias da granja, numero de habitantes, 
numero de animais a sustentar, maquinas agricolas, etc. , area a cultivar e tipo de terra; 

calculo das consequencias presentes e resultantes das alternativas das colheitas passadas. 
Corn estes dados por base o piano agricola estabelece a satisfa~tlio das necessidades de 
alimenta~tlio e de forragens da comunidade e estabelece quantidades especificadas das 
varias colheitas vendaveis adaptaveis as condi~t5es locais. 

As disputas que possarn surgir e que nao sejam resolvidas pela Assembleia Geral, 
serao submetidas a uma Comissao Arbitral composta pelo Presidente da Granja, pelo 
Presidente da Ciimara Municipal e pelo Agr6nomo do D.M.T. 

As normas gerais atras expostas sobre a administra~tlio de uma granja, poderao 
revestir certas modalidades e varia~t5es conforme as condi96es locais e a capacidade e 
seriedade dos seus dirigentes. 

De tudo quanto se disse, cada agricultor de granja colectiva toma a sua cota parte 
de responsabilidade nas decis5es tomadas e que de mais perto dizem respeito a sua vida 
produtiva. Sao patr5es de si pr6prios e slio membros, corn todos os direitos, duma asso-
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ciay1io destinada a defender os seus interesses e os dos outros que estao no mesmo pe de 
igualdade. 

Acresce a circunstancia de se proporcionar uma intima ligay1io entre o trabalho 
cientffico e a granja. A mecanizayao e a investigayao cientffica, por isso sao os pantos 
em que essa ligay1io mais vincadamente se faz sentir e esse facto transforma os homens 
em democratas cooperadores e em tecnicos e administradores. 

A existencia de agr6nomo em todas as granjas garante o desenvolvimento da inves
tigayao cientffica por meio da criayao de laborat6rios onde se ensaiam sementes, se 
investigue a data das sementeiras, se analisem os adubos, podendo ainda estabelecer-se 
correspondencia regular corn cientistas de name. 

Os agricultores adquirem experiencia e aproveitam todos os conhecimentos tradi
cionais nao corn a ideia de somente acarinhar a sabedoria do passado mas corn o prop6-
sito de melhorar, desenvolver e harmonizar essa sabedoria corn os conhecimentos posi
tivos actuais. 

As granjas colectivas constituem pequenas cidades agrfcolas na sua estrutura e os 
seus habitantes serao elementos preponderantes duma verdadeira democracia e aliados 
dos seus camaradas trabalhadores da industria. 

A granja colectiva sera obrigatoriamente segurada contra inundayoes, fogo, terra
motos, furacoes, raios, etc. Tambem serao seguras as estufas contra o granizo, aguacei
ros e tempestades; certas culturas especiais contra insectos e outras pragas; contra 
secas, etc. 

0 gado corn mais de 6 meses e os instrumentos de ca9a, barcos, equipamentos de 
pesca, etc. devem ser igualmente objecto de seguro contra quaisquer danos. 

Para estfmulo da criayao de gado e as granjas que se distingam na cria91io de gado 
seleccionado devem ser feitas redu!f6es nos premios de seguros. 

Quanta aos seguros sociais, a granja tern que tomar a iniciativa de adoptar as dis
posiyoes necessarias a saude e seguran9a econ6mica dos seus membros. A base destas 
medidas e extremamente simples e consiste em conceder aos que nao podem trabalhar, 
a sua cota parte na produy1io da granja como se eles pudessem trabalhar e trabalhassem 
realmente. 0 amparo aos 6rf1ios, aos doentes, aos idosos, as mulheres durante a sua 
matemidade, ea alguma vftima de acidente e cuidadosamente estudado e resolvido. Aos 
velhos a quem 0 trabalho da granja se tome demasiado pesado e preparada e destinada 
uma pousada situada na povoayao, corn urn jardim e uma pequena poryao de terra para 
lhes dar uma ocupayao ligeira e apropriada, corn que eles possam preencher a sua cota 
nos lucros da granja colectiva. 

Pelo que respeita a doenyas, normalmente, e criada uma clfnica de consultas e uma 
pequena enfermaria vigiada por uma enfermeira competente. 

A despesa corn todo o tratamento medica e paga pela comunidade e nao indivi
dualmente. Para as criancinhas ha quase sempre uma creche e depois recebem, geral
mente, urn subsfdio suplementar por cada filho que nao tenha idade para trabalhar, como 
ja atras ficou dito. 

Falando genericamente, o seguro social e resolvido fazendo incidir todos os riscos 
sabre toda a comunidade, podendo ser em parte auxiliado pelo departamento govema-
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mental respectivo, visto que deve constituir objectivo dorninante da politica geral do 
Estado, levantar os recursos sociais das regioes rurais ao mesmo nfvel dos das cidades. 

Cada granja colectiva, pois, resolve por si pr6pria, nas Assembleias Gerais, que for
mas definidas tomarao os recursos sociais e em que sentido essas formas deverao ser 
desenvolvidas. 

DOCUMENTO N.a 6 

A UNIAO SOCIALIST A eo momento politico portugues 

No passado dorningo, 18 de Novembro, realizaram-se pretensas elei~Y6es gerais para 
uma pretensa nova Assembleia Nacional. 

Na realidade o acto equivaleu, pelo seu condicionalismo de direito e de facto, a uma 
nomea!YiiO pura e simples pelo governo, corn total desprezo pela vontade do povo por
tugues. 

Salazar e Carmona recusaram-se a satisfazer as exigencias mfnimas apresentadas 
pelos democratas portugueses para que as elei~Y6es se pudessem considerar serias e 
expressivas. A oposic;;ao ao fascismo nao teve por isso outro carninho que nao fosse 
abster-se de votar, recusando-se, por seu turno, a figurar como comparsa nesta comedia. 

0 resultado foi que a comparencia as urnas deve ter or!Yado por 10 a 15% dos 
inscritos. 

E assim, denunciamos o acto eleitoral como uma burla pelas razoes seguintes: 

1.0 Nao foi autorizada a organiza~Yiio das correntes oposicionistas. 
2. 0 Nao vigoraram as garantias individuais visto que foram presos ilegalmente 

viirios democratas durante o movimento pro-elei~Y6es livres; nao se libertaram todos os 
presos politicos e sociais e continuam a existir a Polfcia Politica e o Campo de Concen
tra~YiiO do Tarrafal; apreenderam-se ilegalmente listas da oposi~Yiio, instituiu-se urn inque
rito sem o mfnimo assento jurfdico ou moral e exerceram-se represa!ias sobre pessoas 
que deram a sua adesao ao MUD. 

3.0 Nao existiu liberdade de expressao de pensamento, pois foi proibida a publi
ca~Yiio de comunicados do MUD, nao foram autorizadas sessoes de democratas depois de 
10 de Novembro e os jornais permaneceram sujeitos a Censura, embora nao trouxessem, 
por imposic;;ao superior, tal indica!Yiio; foram igualmente proibidas conferencias doutri
narias de membros da oposi~Yiio. Nao se permitiu a funda~Yiio de novos jornais ou 
revistas. 

4. 0 0 recenseamento que serviu de base ao acto era muito incompleto e imperfeito, 
como o reconheceu o Presidente do Conselho, o que impedia a participa!YiiO de muitos 
portugueses em decisao do interesse nacional. 

5.0 A lei eleitoral nega eligibilidade a todos os que professam ideias econ6rnico
-sociais nao identificadas corn o regime vigente, portanto, a todos os socialistas, comu
nistas, sindicalistas, trabalhistas e mesmo republicanos adeptos da nacionaliza~YiiO de cer
tos sectores econ6rnicos. Quer dizer, em Portugal nao poderiam ser deputados urn Attlee 
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ou urn Bidault, urn Bevin ou urn Vincent Auriol, urn Stafford Cripps ou urn Spaak, e nem 
mesmo o general De Gaulle! 

6. 0 Nao se concedeu a oposi91io o necessario adiamento do acto eleitoral para que 
esta pudesse organizar-se, escolher os seus candidates e fazer a sua propaganda. Ora em 
todos os paises tal adiamento foi concedido. 

7.0 Nao se deram a oposi9ao meios seguros de fiscalizar o acto eleitoral para 
garantia da sua genuinidade. Alguns oposicionistas que tentaram faze-lo, viram-se ata
cados por legionaries que rasgaram os seus apontamentos. As eleiyoes, portanto, nao 
forarn fiscalizadas oficialmente pela oposi9ao, e as declara96es governamentais nao nos 
merecem qualquer cn!dito. 

8. 0 Os funcionarios publicos necessitavam de autoriza9ao do governo para propo
rem a sua candidatura: e bem de ver que, dada a ma fe do governo, tal autoriza9ao nao 
seria concedida aos democratas. Em conclusao: as pretensas elei96es de 18 de Novem
bro nao foram livres nem democraticas, e portanto a Assembleia Nacional delas resul
tante exprime unicamente a vontade da fac9ao que esta na posse do poder pela violencia. 

0 que teria levado o fascismo portugues a este simulacro grosseiro da expressao da 
vontade nacional? 

Pensam alguns que qualquer pressao externa - inglesa e americana ou brasileira. 
Nao o julgamos. 
Sem duvida a ditadura salazarista quis-se legalizar em face de urn <<Clima>> criado 

pelo triunfo das democracias e pelo estrondoso desabar dos totalitarismos. Mas a pres
sao interna e que se deve primacialmente a atitude governativa de recorrer a uma con
sulta ao pais- embora corn a inten9ao previa de a desvirtuar. Sim. Salazar viu-se a bra-
90S corn a onda crescente do movimento anti-fascista em Portugal : a imprensa 
clandestina multiplicava-se e estendia a sua rede - lembremo-nos de <<A Terra>>, a 
<<Liberta91io Nacionai>>, <<0 Tarrafai>> e tantos outros jornais peri6dicos; a organiza91io 
clandestina das correntes anti-fascistas realizavam progresses tais que a P.V.D.E. ja nao 
os podia deter; a opiniao publica colocava-se ao !ado do Movimento de Unidade Nacio
nal Anti-Fascista, cujo prestigio interno e externo ascendia e come9ava a impressionar o 
Exercito ea Armada. Foi a ac9ao dos anti-fascistas unidos que a ditadura salazarista teve 
de ceder. Mas como quinze dias de menor opressao mostrararn a quase unanirnidade de 
Portugal contra o regime, o governo viu que perdia as elei96es e preferiu, a sair corn dig
nidade, manter-se corn baixeza, apoiado na corrup91io e na for9a das armas. 

Desde o primeiro momento a UNIAO SOCIALIST A viu corn intensa simpatia a 
campanha pr6-elei96es livres encetada pelo MUD; autorizamos os nossos filiados a nela 
participarem a titulo individual e suspendemos as actividades clandestinas, para que o 
governo nao pudesse alegar menos lealdade da parte dos oposicionistas. Infelizmente a 
ditadura fascista nao soube corresponder a nobreza dos democratas, o que alias pre
viamos. 

Por isso de novo nos encontrarnos na luta clandestina, e proclarnamos bem alto que 
a falta doe meio legal de nos exprimirmos e de agirmos, em face de urn governo tiranico 
e sem pudor, nao s6 nao temos pejo em o fazer, como considerarnos nosso direito de 
homens que querem ser livres e autenticos cidadaos o combate corn tais armas; a nossa 
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dignidade nao se compadece e corn a subserviencia ao despotismo, corn o silencio 

perante as arbitrariedades e as prepotencias. 

Denunciamos como torpe manobra a atitude de urn governo que nos coloca sob a 

al<;;ada do c6digo penal, sem nos consentir o exercicio dos nossos direitos de cidadania. 

Repelimos a grosseira acusa<;;ao, traduzida na incapacidade eleitoral passiva, de que 

nao somos portugueses e nao amamos Portugal por sermos socialistas. Ninguem mais do 

que n6s amamos Portugal por sermos socialistas. Ninguem mais do que n6s anseia pela 

legalidade das actividades polfticas e pela felicidade da Na<;;ao; nao autorizamos quem 

quer que seja a considerar-se dogmaticamente o unico depositario de uma defini<;;ao do 

interesse nacional. 

Acobertaram-se os propagandistas oficiais sob a facil acusa<;;ao as correntes demo

craticas de que estas nao apresentaram qualquer programa. 

Nao fizeram assim mais que iludir o problema, porquanto se tratava entao unica

mente de conseguir as condi<;;oes para que as elei<;;oes fossem livres. 

Mas a UNIAO SOCIALIST A tern as suas bases doutrinarias, que o pafs ja conhece, 

e trabalha activamente num programa adequado as necessidades portuguesas e que tor

nara publico no memento oportuno; simplesmente o pafs e nao o governo salazarista e 

que deve decidir a seu respeito. Por agora o que ha a decidir e se continua em Portugal 

o fascismo ou se o povo conquista a sua liberdade. 

A realidade em toda a sua nudez e crueza e que nao existe, na nossa patria, uma 

ordem constitucional. S6 existe ordem constitucional quando vigora uma constitui<;;ao 

para cuja elabora<;;ao concorreram, por intermedio dos seus representantes, todos os cida

daos, e que respeita os direitos do homem, assegurando a expressao jurfdica da vontade 

geral. 

N6s temos apenas urn estatuto generosamente outorgado pelo fascismo a na<;;ao e 

que nao a estrutura democraticamente; temos o poder descricionario e a total ausencia de 

garantias autenticas. Pois em vez de entrar no caminho da cria<;;ao de uma ordem consti

tucional, o governo cavou urn abismo entre a maioria dos cidadaos, que quer a demo

cracia, e uma minoria que defende atemorizada privilegios adquiridos. 

A responsabilidade do que vier a acontecer cabe unica e exclusivamente a casta que 

governa. 

Nao apelamos para o estrangeiro, nao queremos a interven<;;ao de quaisquer poten

cias, e nunca aceitarfamos a fiscaliza<;;ao de urnas que nao fosse feita por portugueses. 

Mas perante a grandiosidade do movimento de oposi<;;ao ao fascismo em Portugal, 

estranhamos que as grandes democracias nao tenham definido a sua atitude - que s6 

pode ser a de nao considerarem livres e genufnas tais pseudo-elei<;;oes, como nao consi

deram as da Bulgaria e Romenia. Sentimo-nos autorizados a exigir que nao seja prestado 

qualquer apoio externo a Salazar e que a opiniao mundial seja mantida corn seriedade ao 

corrente do que se passa no nosso pafs. 

N6s apelamos, sim, para todos os cidadaos portugueses. 

0 governo fascista esta de ma fe, como nao podia deixar de estar por ser fascista. 

Dele nada ha a esperar. 
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Que todos os anti-fascistas cerrem fileiras e se organizem firmemente - niio 
importa que muitos de n6s tombemos pelo carninho! 

Havemos de marchar irresistivelmente, como uma s6 vontade, para que o governo 
da na~iio a na~iio seja entregue. 

Os carrascos tambem morrem! 
Por arrnas, temos tiio s6 o nosso civismo e a nossa inabalavel resolu~iio de lutar. 
Julgamo-nos por isso no direito de dizer ao exercito que esta a solidarizar-se corn a 

opressiio e que deve niio o fazer; as for~as armadas tern a estrita obriga~iio de defender 
o povo. Queremos, ainda, confiar nelas, no seu patriotismo e na sua dignidade: queremos 
acaso ir contra a vontade nacional? Recursar-se-iio a acompanhar o povo e assim tomar
-se-iio cumplices do fascismo? Esperamos que niio- e pensamos sobretudo em v6s, sol
dados, polfcias e marinheiros, sargentos e jovens oficiais. 

0 dinheiro da na~iio niio e para que metralhem as multidoes. 
Cidadiios portugueses anti-fascistas! 
Temos que decidir entre a abjec~iio e a dignidade, entre as algemas da tirania e a 

vida livre da democracia, entre a condi~iio de escravos e a condi~iio de homens. Tenha
mos confian~a no nosso esfor~o , tudo esperemos da nossa ac~iio, e s6 dela. 

Que os nossos sacriffcios niio conhe~am limites. 
Saibamos persistir. 
Consagremo-nos por completo a sagrada unidade de todos os anti-fascistas. 
Havemos de veneer. 

A UNIAO SOCIALISTA 
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