
RU! LUIS GOMES 

JOSE MORGADO 

CARTA 

ERTA 

L'ä 
accaoq 	democrallssocial 
a situaqao economica 



Carta aborta 

ao signatários 

do documento 

"A Acclo DnocRaTo-socIa 

.E A snuAcAo EXJONOMICAtT 



1) POSICAO ZM FACE DO COWNIALISMO 

Acabarnos de 1cr o documerato,datado de 12 de Jurtho, em 
que a AcçAo Th24OCRATO-30C lAb define a sue posiç&o perante 
a situaçfto econóndca portu6uesa. 

Entre Os signatários, estto alguns democratas quo par 
ticiparani activamente em movimentos do unidae contra o 
fascismo e, por 1880 ulesmo, ihes afirmanios niais urna vez a 
nossa solidariedade na luta pela Democracia. 

Entendemos, porérn que o presente documento nto contr!  
bui, de modo alguzn, pan fortalecer a Oposiçto so Estado 
Novo, no é, de facto, urn documento de unidade. 

Corn efeito,vejarnos o que nele se diz corn respeito aos 
seguintes pontos 

i) Posico em face do colonialisrno; 
2? Posiço em face do imperialisulo; 
3) Posiç.o em face da estrutura economico-

-social da Sociedade Portuguesa. 

Limitainos a nossa andlise a estes tres poritos quo ste 
earn thivida fundanierrtajs pa'a sittar quelcjuer agrupE'tento 
Politico português frente so fascicmo. 

Em nenhurn passe do documento se condena a guerra co: 
nial movida pelo Estado Novo contra os Povos da Guiné, M 
gola e Noçarnbique. 

Em nenhurn passo do documento so defendo a independêi 
cia das Colonias. 

Pelo contrario, as lutas pela independthicia dos Pov 
da Guiné, Angola e ?loçambique s&o reduzidas e meras man: 
festaçôes de terrorismo, afirniando-se, por exemplo, o s 
guinte 

"Acroscente-se quo nessa fase primeira 
"nosso esforco sistomatico planeador, m 
"se esboçara alMa 0 fenomeno temeroso 
"terrorismo angolano" 

Esta 4 urna maneira tipica do a imprensa reaccionar: 
do todo o mundo se referir aos moylinentos de libertacto 
cional. 

Noutro passo do documento, e a proposito da ernigraç 
em masse quo so eata procossando, afirnia-se 

"Nuitos - os inveterados otirnistas do 
"blés de crentes out milagreiros - háo-i 
"pensar que, corn algo de habilidade e i' 
"rjia, essas correntes ernigratorias podL 
"sor canaliøadas para as provincias tilt 
"marinas, ccm conzcquênci&3 por olas en. 
"radas ccmo descjtveis, ea todas o quai 
"quor circ ,st&iCiaS. 
"Eiquecem—Se, porém, esses tais do que 

"erigrantes so podcrn 	absorvidOs p 
"zinaa nndo liaja c:cc;c d3 raita!fl 0 
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"g&o de boa vontade, as podera iaagir 
"realizada no Portugal de alérn-mar esta 
"primeira prernissa. A fixaco de uma fami 
"ha em regime de colonizaçto dirigida pe 
"ho Estado, coma nos casos de Limpopo e 
"do Cunene ;exigiria a gasto de bastas con 
"tenas de cantos. E certo que estes serâo 
"recuperaveis em lares escala, de modo, 
"quo se urn esforço similar houvesse sido 
"iniciedo, digsmos, ao tim da primeira d6 
"cadu da sit ccPo, esttri,nosagora- a as-
"sistir a inte6Tf1 rernv'"'Po dos capitals 
"primitiveinente investidos e ?i foniaço 
"da bole do neve de colonizaç4o portugie-
"sa. Perdeu-se,poréin, ease rnacnifica opor 

Este trecho sicnifica: 
a) Aprovaçto das modidas de colonizaç empreendidas 

pelo fascismo, fazendo-se apenas a restriç&o de que deviarn 
ter corneçado mais cedo, pan efeito de coiriletar a ocupa-
çAo economics de Angola. 

b) Adopço da fraseologia fascists - nossas provinci-
cias ultramarinas, Portugal de além-mar, etc.. 

Em sums, a ACctO D2hOCRATO-SOCIAL, nâo sd nâo repudia 
a politics colonialista do Estado Novo,como até a defende, 
pois as unic restriçbee que The faz so no sentido do ha-
mentar que no tenba comecado a sua aplicaço antes da so-
gunda guerra mundial. 

2) POSIQAO EM FACE DO INP;flLLI5MO 

Bbi nenhum passo do documento as condena a subordina 
ço do governo do Estado Nova so imperialismo norte-ameri-
cano nern ao imperiahismo alerno. 

Polo contrario, a politics de dominaçfto do imperial 
mo norte-ômericano, ainda em 1967, em plena guerra cont 
o Povo do Vietnam, apos a thtervençâo militar em Sâo Dom 
gas, e apesar de continuarem os Acores ocupados por trop 
americanas 22 ancs depois de terminada a segunda ran 
guerra 6 apresentada como sxemplo de ajuda generosa e b 
intencionada. 

Assim, afirma-se no documento 

"Quando, generosa e profusamente, Marsh 
"punha os dolar5s norte-americanos an a 
"viço do mundo ocidental pan 0 fazer a 
"c&par a seduço boichevista, a Dr. 01 
"veira Sal&z.r, corn vago jeito de rica! 
"desdenhoso, p6s de banda a ideia de no 
"SB comparticipacto nests generosida 
"bern intencion3a, e, quando, muito ma 
"tanje, as duras reahidac1es, a que nenh 
"enfattiado governante conseguiu eximir-; 
"em permanência, obrigeram a recorrer C 

"cofres norte-aInericanOs, ja sates nto 
"nham a I olganca inicial". 

Quanto to inporialismo a1emo, faz-se silêncio tot 
sobre a ocupaçtc da regio de Baja par tropas nazistas a 
cs. Refere-se ao facto de que, em consequ8ncia de grand 
empréstimos alemes para a construco de linhas férreas 
Angola, o minério aolano esta "por assim dizer, hipote 
do ao grupo da Krupp", mas tal facto mAo 4 ccndenado no 
cumento nern as analisam as suas implicac8eS politicos e 
conoinicas. 

Quer dizer, polo que as escreve naquele documento, 
ACçAO DENOCRJtTO-SOCIAL  aceita a dominacto imperialistt 
flosec. Patria e nas Colonies e só laments, qw, 

 o fasci 

Mo as tenha servido mais cedo dos decantadas benernerênc 
as do imperialismo norte_aflT.eDiCa!IO. 



3) POSIQAO EM FACE DA ESTRIJPURA ECONONICO-.SOCIAL 
DA SOCIEDADE PORTUGTThfl 

Em nenhuin passo do documento intitulado A ACQXO DEMO.. 
CRATO-SOCIAL E A SITULO ECONOMICA ha sequer alusâo a no-
cessidade de alterar a estrutura econornica-social da Socle 
dads Portuguese. 	 - 

On urn ponto em quo os dernocratas tttô natu; lunte.' 
de acordo 6 sobre a necessidade absolute de se alterar a 
estrutura economica-social quo produzia e tern aguentado o 
fasoismo em Portugal;no que naturalmente divergem 6 na pro 
fundidade que deverâo atingir tais alteraç6es, tanto male 
quo, em ultima analise ales dependero das forças quo dor-
rubarem o fascismo. 

Mae o documento rio so liniita a aceltar tacitsmente a 
estrutura economico-social do Estac!o_Novo, A ACçAO DENOCE 
TO-SOCIAL comporta-se em todo este c!ocumento coino so fosse 
a expressAo politica de urn sector aderitro da cl&ss econo-
micamente dominante. 

Na verdade, a quo so fez neste doc :ento 6 apontar 
guns desacertos, erros e faltas do iniciativa da politice. 
economica do governo 0 atracos na concreti.zaçâo desnt pot 
tica - erros,desacertos e atrasos as signatarios lamenta'n. 
E, pars remedia-los, até apresentani sugestôes. 

Assiin,depois do trajwcrevrcrn dec]flt96os do urn minis 
tro do Estado Nova, quo tanthém lamentc, an oci1ac6es do 
urns politica agraria quo rio primou peic. ceteza nec po.a 
segurança", af irma-se no documento 

"Resurnirido as Governos das quatro uJ.tJ-
"mae décadas, segundo o coda do nr do tin 
"don Zeus rnna trc'a do rio cu:cbflid1 d0  

SO te:'i pi 'DCUfl'zo . gcat'tct', t'1 

't o  sector agrário da actividade naciora 
"e aiMs agèra, se iSo encontram as cc 
Itdjc8es de definiçAo pars ele na progra 
"cáo cujas méritos so atrevani a enaltec 
"Pan rio Incorrer, a seu turno, no der 
"rita desta inércia concepcional, a Acç 
"Democrato-Social,firmada num direito q 

repetitnas - scabs de trahsformar em 
"perativa dover, vem par este mole, 1ev 
"ao canhecirnento do Chefe do 3stado a1 
"mae sugest8es que,em sea entender; sex 
"am beneficiosas pan a rnelharia do nos 
"condicionalismo agrdrio". 

E seguem-se realmente as sugestôes quo, no entend 
des signatários, deveriam ser postas em pratica pela fa 
demo. 

On, o que a Oposiça tern a fazer rio 4 apontar en 
desacertas ou atrasas da politica economics do fascisma; 
so 6 male ou menas feito pelos prdprios fascistas. 0 que 
Oposlçfto tern a fazer 6 

Dc24A3CARAR A POLITICA Pco6ilICA DO £STL 
NOVO COO A POLITICA DA CLASS ECONONICA 
Ta 	flj DOMINA], CONO A POLTI'ICA DOS iON6POI 
OS NACIONAIS i INt&RNACION.JS, COrIO A POI 
PICA DE 3POLIAQO DO POVO PORTUGUS E 
STJBORDINAcItO AU BIP2IALISMO. 
Nâo so trata do apontar Jrras, trata-se 
denunciar crimes. 

Es" ãto as principals raz8es par que ontendemos C 

este documento da AC9RO DENOCRATO-SOCLtL rio contribui 
' f::talecer a oposicSo aaEstaoNov 	n!o 6 = do-ur 

to do unidade. 

02a, 6 in dover do todos ns, Doinocratas, residoni 
OlD Portugal ou ed:.ado€t, rsforcar a Unidade da CpcsicâO 
X'S 0 derrubanienjo ...o fasciomo. 



Todos sabemos que A I OLITICA FASCISTA E CBJECTIVANEN--
E JURIDICAMMS CRIflTTOSA. 

LUTTh1OS UHIDOS CONTRA 0 FASCISJO. 

cife, 26 de Juiho de 1967. 

los democrat's Portugueses do Recife 

Ruy Luis Comes. 
Josd Norgedo 

P 2sta carte tol publicada pelos jonais 
PORTUGAL DtZ!OCRATICO e SEMi1NA PORTUGIJE 
SA tie S. Paulo, BRASIL. 

IçAo DA F.P.L.N. - 13 A, rue Auber - 
Alger - AIflERIE 
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Esta Unidade exige que todos nós tomemos posiço.c1a- 

CONTRA 0 COLONIALISM 
CONTRA 0 IMPJzRIALISliO 
CONTRA A ESTRUTURA ECONOTIICO—SOCIAL QUE TA2 SUSTENTADO 0 
PASCISHO EM PORTUGAL 


