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O GOVERNO FASCISTA ESPALHOU SEMPRE AOS QUATRO VENTOS QUE'OS COMUNIS
TAS ERAM INIMIGOS DA RELIGIÃO '. ••.

Desde sempre 0 governo fascista e aqueles que se encontrav~m ao
seu serviço moveram as piores calÚnias e intrigas ~o~re o ~art~~o .~
munista Português e os seus objectivos.Uma das calur:~as ma~s.ut~l~
zadas disse geralmente respeito ao modo como o Part~do Comun~staP~ '
tuguês encara a religião.
'
,
_
o governo fascista espalh~u.~empre aos quatro.ventos que OS CO
munistas eram inimigos da rel1g1ao~ .. Que os comun~st~s quando s~b~m
ao po der ''desencadeiam as mais sangrentas
. perseguiçoes
.
. aos catol~,,
cos' ' .•. ''Que os comunistas encerram as ~greJaS e pr~~bem o cu 1 t~
... etc,etc ... É certo que depois do derrubamento da d~tadura fasc~ta
este tipo de propaganda anticomunista diminuiu .muito,mas infelizme n
te não se pode dizer que jâ tenha acabado.Neste aseecto,contudo, o
Partido Comunista Português sabe fazer uma distinçao i)llportante : t •. ,ta
coisa por enquant o compreensivel,são os elementos do povo que à ié!da
estão influenciados pelas mentiras anticomunistas que os governosde
Salazar e Marcelo Caetano tão abundantemente prégaram.Outra coisa, 1.
inaceitáv~,antidemocrãtica,é a acção venenosa daqueles reaccionários
saudosos do regime fascista que ainda hoje se empenham em encher a
cabeça do nosso povo com as mesmas desonestas invençÕes,dedicando -se quase exclusivamente ã difamação do Partido Comunista Portuguê~
sendo certo que para tentarem atingir este objectivo usam invariável
mente em primeiro lugar o es.tafado argumento da religião!
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O PARTIDO C<MJNISTA PORTU<lJES BATEU-SE E BATE-SE POR UMA SOCIEDADE
DEMOCRÁTICA ONDE SE INCLUI A LIBERDADE RELIGIOSA •••
Que tem o Partido Comunista Português a responder a todas aquelas acusaçÕes?O que está afinal escrito acerca da Religião e da I greja no Programa do Partido Comunista Português?
Em primeiro lugar:o P.C.P. sempre considerou a crença religiosa
como uma questão privada,de consciência,que a cada homem individual
mente diz respeito.O P.C.P.bateu-se herÕicamente na clandestinidade,
sob a mais feroz perseguição,contra -a ditadura fascista e pela restituição ao Povo Português das liberdades.A luta do Partido Comunis
durante ~8 anos foi portanto,um difícil e sacrificado combate pel~
realizaçao em Portugal de uma Sociedade ~mocrâtica.É por uma Socie
dade amplamente Democrâtica,onde aos cidadãos seja assegurada o
cicio das liberdades democrâticas,que o P.C.P. se continua a bat:er-:Entre essas liberdades inclui-se naturalmerite,o direito de cada ci-
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[ __JUSTO DIVIDIR OS PORTUGUESES ENTRE
CATÓLICOS E NÀO CATÓLICOS?

- e- a difeO qu e une ou se para os portu9ueses nao
re~ça de conc~pção f ilos6fica do mundo, não~ a religia o ou o ateísmo, mas os seus interesses v1tais e as
suas posições em rela ção aos problemas fundamentais
que se colocam ao nosso povo .
Os operãrios cat6licos e não cat6licos são igual
mente explo~ados, t~m os mesmos interesses e as mes=
mas aspiraçoes. O mesmo sucede aos camponeses ~ a outras classes e camadas da população.
Hoje,no nosso pals , as massas populares estão
empenhadas numa mesma luta contra a reacção, pela defesa e consolidação das conquistas democrãticas, pelo
desenvolvimento do processo revolucionãrio em beneflcio de todo o povo.Dividir os portugueses entre cat6licos e não ca.tíilicos significaria abrir uma brecha
no movimento popular de que sõ poderiam aproveitar-se
os reaccionãrios, inimigos do povo.
Por isso, hoje como ontem , o Partido Comunista
Portugu~s opõe-se firmemente ã divisão dos portugue ses entre cat6licos e não catôlicos.
OS COMUNISTAS DEFENDEM A LIBERDADE RELIGIOSA?
Para nõs, comunistas, cada um ,deve ser absolutamente livre de professar a religião0 que quiser ou de
não professar reli gião nenhuma.
Por isso opõmo-nos a quaisquer atitudes que possam ferir os sentimentos religiosos e mostramos na
nossa actividade prãtica ser essa a nossa orientação.
Plena liberdade de consci~ncia, plena liberdade
de crença e prãtica de culto - este ~ o objectivo por
que lutamos e queremos que seja uma realidade no Portugal democrãtico que esta~os construindo.
Na sociedade socialista por que lutamos não haverã discriminação por se ter ou não ter uma crença,
praticar ou não praticar um culto.
Os comunistas são absolutamente contrãrios, para
hoje e para amanhã a quaisquer perseguições ou discri
~ ina ç ões sociais por motivos religiosos.
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HA MOTIVOS DE COOPERACAO ENTRE
~OMUNISTAS E CATOLICOS?

Nos, comunistas, temos uma concepção cient1fica
do mundo, o marxismo-leniniswo, cujos obje ctivos ultimas são o fim da exploração do homem pelo homem , a
construção do socialismo e do comunismo - a sociedade da mais completa justiça social.
O Partido Comunista entende que as convicções
religiosas, por si sõ, não são suscept1veis de afastar os homens na realização de um programa soci~l e
politico e que, desta forma, comunistas e catõli cos
podem e devem unir-se em defesa dos seus anseios comuns: em defesa dos interesses dos deserdados e ofen
didos, do povo e do pais.
Os comunistas têm provado que não têm outro objectivo na vida que não seja servir o povo trabalhador e a pãtria. Por essa causa deram e continuam a
dar todas as suas energias, foram perseguidos e torturados, lançados longos anos nas prisões, privados
de tudo e por vezes assassinados.
Qualquer pessoa de sentimentos honrados , animada pelo ideal cristão, sentir-se-ã mais prõxima dos
comunistas, que não são catõlicos, do que daqueles
que se dizem cristãos sem alguma vez o terem sido.
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ESSA COOPERACAO TEM EXISTIDO?

'1tDurante o fas:ismo, nõs comunistas, na nossa lu
ta diãria contra a exploração, fizemos a unidade com
os trabalhadores catÕlicos. Nos ultimas anos, vastos
c1rculos catõlicos, a~rangendo leigos e sacerdotes,
aceitaram o diãlogo fraternal e a cooperação com o
Partido Comunista.
Na sua esmagadora maioria, os catõlicos estiveram contra o fascismo e reprovaram a politica reac . cionãria do alto clerri. Catõlicos eram muitos trabalhadores, estudantes, soldados e intelectuais
que
lutaram ao lado dos comunistas contra a polft ica de
fome, de terror, de obscuranti smo, de guerra , do re
gime fascista.
-Depois do 25 de Abril, comunistas e catõlic os ,
assim como outrus portugueses de outras convic ç ~ e s
e crenças, partici ram activamente no processo democrãtico e de desLv loni zação.
Um futuro de amizade e E'r.tendimento abre-se a
tod os qu~ntos dP s e j e1~ põr fim ãs injustiças sociais

e construir em Portu ~~ l uma nova sociedade que cor res ponda aos interesses, ~s as ~ irarci es e aos obj ectivos das classes tr aba l hadoras c do povo .
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QUAIS DEVEM SER AS RELACO ES
ENTRE A IGRE JA E O ESTADO ?

Durante o fa s ci ~n 1o, pe l a polltica reaccionãria
do s seus chefes , a Igrejà nao se n1anteve nos limites da actividade religiosa. Tomou uma posição aber
ta de apoio ~ ditatura fascista.Colocou ~ se s i stema~
ti came nte ao l ado dos monop6 lios contra as classes
trabalhadoruJ , apoiou a po l1tica de terror
co ntra
as n1assas populares, apoiou a perseguição aos demo crat as , ati çou a perse0 ui çao aos comunistas, apoiou
a pol1ti ca colonialista e a guerra co loni al .
Estas realidades nao podém ser desmentidas. As
pos i çoe s reaccionãrias , repetidame nte assumidas no
passado pelo clero mantêm - se i.nfe li Zlllente em a l0uns
casos . Ce rtos jornais paroquiais, pela sua ceg ueira
anti comun ista, identificam- se 'corr: as for ças mais re
accionãr ias. Nao servem nem a Igreja nem o povo.
Os com unistas defendem a existência de boas re
l aç oes do Estado com a Igre ja~ . Apenas se ~eve exi=
n1r qu e o alto c l ero se nao sir va aa Ig reja para fa
ze r po llt ica.
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CATO LICO POüt: SEI< Cm1UNIS TA?

Pode ser membro do Partido Comunista Portua uês
todo aq uele ~ ue aceite o Programa e os ~statutos do
Partido , milite numa das suas organizaçoes e pague
a cot izaçao estabelecida pelo Partido .
Nas fileiras do Partido Com unis ta militam ope rãrios e outras pessoas de formaçao re li gio~a - ca t 6li co s e prote~ tantes - muitos deles com inCmeras
provas de es p1 ri to de luta e de fi. rmeza perante o
inimi go.Sao ca t6licos a l <Juns dos candidatos comun i s
tas ã Assembleia Constituinte.
N6s, comunistas, desejamos que todos aque l es
ca t6 l i c os que se i dent i fi cam conosco na s ~o l ucóes pa
ra os gr2n des problemas nacionais e nos id eais d~
j us ti ç a s oc i a l , que c onos c o de se j;a m a ·-ed i fi c a c a o du
ma sociedade soc i ali sta , que se di spoem a aceitar~
linha po l1tica e a dsici plina do Partido, e que so
nao se ide ntificam conosco porque mantên' as suas
cre nças re li 0i osas - desejamos que tais católicos,
sacerdotes ou nao, venham ao nosso Partido,onde nao
hã qual quer reserva para eles.
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dadão poder expres~ar e praticar livremente as suas crenças religiÕ
sas.E esse objectivo que se defende no Programa do P.C.P.,onde esta
escrito que,para se alcançar uma sociedade democrática,se considera
indÍ$pensável tomar as seguintes medidas quanto ã religião:''Liberdade . deconsciência e de divulgação de crenças e de ideias_para os
crentes · e não crentes.Garantia da prática do culto.Separaçao doEstado e da Igreja' ' .
·
Em segundo lugar:esta posição do P.C.P.perru1te a religiãb nao é
recente nem foi tomada à pressa depois do 25 de Abril''para arranjar simpatias fáceis entre o povo'· ' .•. Há longos anos que esta é a
verdadeira posição do Partido Comunista Portugu~s quanto â religião
e hâ longos anos tambêm que ela vem sendo defendida no Programa e em
documentos do Partido:já num relatório apresentado em 1943 no III
Congresso .(ilegal) do P.C.P.~elo camarada Ãlvaro Cunhal era a~irma
do:''Fica completamente esclarecida a nossa polÍtica em relaçao aos
católicos . Isto é:não fazemos'guerra à religião'e não pretendemos a~_
tingi r a l iberdade de crença e prática de culto do ~ue profe~sam
qua l que r r el igião ''.
Em terceiro lugar :desde sempre o P.C.P.se solia dr izou e d • u o
maior apoio possível ã luta dos católicos e dos padres progressistas ao lado dos trabalhadores e do povo oprimido contra a ditadura
fascista.Há dezenas de anos que numa linha Leninista o P.C.P.vem aceitando-e continua a aceitar-nas suas fileiras aqueles que são católicos ou de qualquer outra religião,desde que aceitem sinceramette
a linha do Partido,estejam reafmente dispostos a lutar segundo a cri
entação do Partido e aceitem as condiçÕes necessárias para ser membro do Partido.

AS ORIGENS DO ANTICOMUNISMO

e
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Mas se
esta a verdadeira posição do Partido Comunista Portugues face aos católicos e à religião,qual então a razão de ser de
.todas as mentiras 'e calúnias que,dizendo exactamente o contrário ,
foram durante tantos anos espalhadas entre o nosso povo?A resposta
é simples:o governo fascista e aqueles reaccionários que ainda hoje
continuam a fazer esta espécie de propaganda anticomunista foram e
são os representantes directos e devotados defensores dos interess~
dos grandes senhores do dinheiro e da terra,dos interesses dos mono
pÓlios e dos latifundiários que comandaram a política e a economiade Portugal durante 48 anos e que à custa da repressão e da explora
ção desumana do povo trabalhador obtiveram fortunas fabulosas e gi=
gantescas.Ora,o Programa do P.C.P. é um programa voltado para os an
seios da esmagadora maioria da nossa população,ou seja,para os inte
resses de todas as camadas exploradas e antimonopolistas do Povo Pcrr
tuguês:operários,trabalhadores,camponeses,pequena burguesia urbana.

Por isso,com a realização do programa do P.C.P.e com a construçao
em portugal do Socialismo e do Comunismo,só uma classe tem a perder:
a classe dos monopolistas e dos latifundiarios,a dos parasitas e oci
osos que foram responsâv e
pelos niveis de exploração e de misêri~
a que chegou o nosso povo Jão esses grandes privilegiados que não es
tão interessados numa soc iedade verdadeiramente democratica,semopr~
são e exploração.É portan t o natural que combatam por todos os meioS:
o Pa rtido Comunista Português e que por todos os meios ao seu alcaú' L' s e es forcem por des acreditar o Partido Comunista e tentar cavar
t JJJJ f osso e ntre el e e o nos s o povo,procurando explorar os efeitos ain
cL t exis t ent e s de 48 an os de obscurantismo .Ma·s se o Partido dos traba
lh <t dore s - o Partido Comunista - e o principal alvo da campanha reac
c i onãria,que ninguém se iluda:o anticomunismo e a arma de hoje de to
dos aquel es qu e amanh ã (se porventura tivessem êxito)oprimiriam fero~
me nte não só os c omunistas,rrías também todos os outro s demc cratas. -

ESTENDEMOS LEALMENTE A MAO AOS CATOLICOS BEM COMO AOS QUE PROFESSAM
QUALQUER OUTRA RELIGI~O ...
Nunca os comunistas perguntavam àqueles que enfrentavam a seu la
do a repressão fascista,qual era a sua religião.A este respeito que~
remos recordar uma outra passagem do rela~tório que ja referimos, _apresentado ao III Congresso do P.C.P. :
''Estendemos lealmente a mão aos católicos(bem como aos que professam outra religião)para que participem no movimento nacional con
tra a ditadura fascista,pelo Pão,pela Liberdade e pela Independência
'-:Ós dizemos aos católicos :vós disseis defender a 1 iberdade humanap1os
trai-o pelos vossos actos,lutando a nosso lado contra o regimé fasciS:
ta que suprime todas as liberdades. VÓs dizeis defender a -igualdade ea justiça;mostrai-o pelos vossos actos,lutando ao nosso lado contra
o regime fascista em que impera a desigualdade e a injustiça.Vos dizeis ser pelos pobres e pelos fracos;mostrai-o pelos vossos actos,lu
tando ao lado do Partido dos pobres e dos oprimidos,o grande Partido
Comunista,e ao lado de todos.os'deserdados e ofendidos'de Portugal.
VÓs dizeis não admitir superioridade de raças;mostrai-o com os vossos actos lutando ao nosso lado contra a exploração e escravaturados
povos das colónias portuguesas,contra as teorias'racistas' nacionais
e estrangeiras,contra o domínio de uns povos sobre os outros,contra
as guerras de rapina e de conquista''.
Era assim que em 1943 o Partido Comunista Português se dirigia
aos católicos e aos que professam qualquer outra religião.Foi assim
que se 1hes continuou a dirigir atê ao derrubamento da ditadura fas
cista com o movimento iniciado em 25 de Abril de 1974.É ainda nestes
termos ,''estendendo-lhes lealmente a mão'',que o Partido Comunista
Português se lhes diriee actualmente,pedindo-lhes que lutem ao nosso
lado na defesá e no fortalecimento da nova sociedade democrática e
pela sociedade socialista,livre da exploração,da desigualdade e da~
pressao.
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