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{)rgani~emos

(Jomifes de UnidClde j'lacional·

~ ac~ao

decic;lida da c1assc operaria na
sua tuta contra 0 fascisDlo salaza~
ri s ta, atraves de greve s , marclJas da
fome, manifestas:oes, concentra\oes, etc,
por melhores salarios, pe10s generos,
contra as exporta<;oes para 0 «eixo~J
por melhores c·ondi~(5es de vida; a
entrada na luta das classes campone~
sas, com as seus movimentos por me~
Ihores salarios e de prot~sto contra as
ceq utisi<;oes dos seus prod utos, contra
a falta dos gellerOS, contra as gremios
e Jederac;ocs, contra 0 insuficieute forlIecimento de adubos e sua rna distribuic;ao, etc.; as Tudes golpe;:; desfechados pelos Exercitos da'S N ac;Oe s Unidas
contra 0 fascismo hitlerianoj os levantamentos patriotkos e lutas de liberta~ao nacional dos povos oprimidos C"
escravizados pelo fascismo hitleriano e
a proxima derrota da Alemanha hinerlana -tern criado e fartalecidb· ··ih,.
nosso povo a ideia da ne cJ-Js id.:td e. dolevantamellto naciollal conti-tl. 0 fascismOo salazarista.
;
Mas ~sse levall.tamento nacional nao
sera urn facto, e s6 sera: urn levantamenta vltorioso, na medlda ~ q.ue
todos as patri.otas por tugueses,"- t-'odg,g.
os anti·fasct~taS' e todos as SI.ffi.So. pax-ttdos e grupo'S se- saibam unir e as s im
criar os orgaidsmos capazes de conduzir e orientar 0 pavo portugue3 nessa
luta contra a seu opressor.; 0 fascismo
salazarista.
A par <las Comissoes de U nidade
farmadas nas empresas, locais de trabalho, etc., para a conquista das reiTindicac;:oes parciais dos trabalhadores;
a par das Comissaes de Delegados
Operarios, farmadas para a conquista
das reivindicac;:oes respeitantes a uma
me sma industria, grupo de emp resas
do m.esmu. ramo, lo c=t~dade ou pa..t:raoj

a par da formac;ad de Comissoes Locais,.
destinadas a conquista de deterininadas
reivindieac;oes locais de interesse geral; a par da forma'Yao de muitos outros organismos de mas:;;as destinados
a conquista de 'deterrui[]adas .reivindicat;6es parciais -devemos por 0 mais
rapidamente 'p ossivel em pr:atica a
forma9l!o d e Comites de U.nidade
Nacional, oude estes ~linda nao existam.

Estes org~nismos, que devem ser
formados pelos allti·fa:-dst"as mais serios, honestos e . combativos duma
mesma cidade ou vi·lar·..J. igados ao Con~
selho Nac-ional de lhtTdade Anti-Fascista e destinados a e3eseuvolver 'r egu - ....
larmente a organizat;ao e ag ita~ao dc) ,
Conselho Naciollah e, por conseg1:l inte;: "
desHnados tam bern a coordenat a ac!'fa...:,
vidade- das varias organizac;:oes. ~ elementos ~ti-fascistas que se dispoeni .
a lutar contra 0 fasCismo salaa.aristaduma mesma Localidade, :sao ehamado3a desempenha- .um papel mU.i to importante no levantamento d o: 'fI<i.v d' portu- '
gues pela sua libert~ao ; ''''
.. ~

E porque ass~m e, compete . aos wmunistas e s1,1as organizat;oes, como '"
vanguarda a-guerrida do movimentD
N~clonal libertador, des .! mpenhar um .~
papel muito importante lla iormat;ao e
progresslva combativirlade destes organismos.

T6das as organiza90es do Partido
das cidades e vilas,' oude nao haja
ainda formado 0 seu Comite de Unidade Nacional, devem dar rapido cum-primento a esta .tare fa partidaria, ten- ,
do, no entanto, muito em conta, as
instru<;oes puhlicadas em cO .I\iilJtallte~ n. o 31, 90 rites de s_et~mbl'o d.~
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nosso I Congresso:, ~g :ll za90es locais, colocam·se as seg,u.intes
t'em a'b.mentado sem cessar ~s ,9tg~- - ,tarefas imedi"tas fundamentais:
niza~5es locais do Partido, em (a,do_ 0
I. a Em t6d a s a s localidades on de
Fa¥s; Muitas dessas novas. org alliza~5es hu camaradas d o Partido, deve funciosao jA esplendidas organizat;6e :; parti- nar regularmente a organizalY3.o do
<larias. Mas, na sua mainria, .as noyas P artid o. COllstituir Comit~s Locais onoz;:ganizat;6es locais acusam gra ves de- de s eja passive l; onde 0 nao seja,
bilidades.- Quais sao as princilia'i:; des- constituir celula s. De qualquer forma,
sas dehilldades?
0":; camaradas das pequenas.. organizaA prime ira e que, em mui'tas d e si3's ~6es loca.is devem habiluar-se a um
l.c:llidades, nao esta ainda 'consrut.uida S-istematico trabalho de organiza~ao, a
umu direc.yao local, um tomi't..~ local c, reUnioes peri 6 dicas , :\ marca.yao e cumem muitos casos, nem sequer hu um primellto re g-ular de tarefas, otc.
1rabalho regular de organi-'L
" :ar;ao'. Os
2. n Cada pequena organiza~ao local
nlOSsos camaradas nao reUnem periodi- deve fazer urn trabalho de recrutamenoeamente, nao distribucm tarefas , limi- to para 0 Partido dos trabalhadores
~anda-sc a tamar conheciment;j da im-, honestos e de prestigio nn local_dade,
prcnsa.
procurando ao mcsmo tempo .,alargar
- A segunda e que, em m_uitas~ dessas pelos trabalhadores e h9mens hanral(tJcalidades, os noSSOS camal:-r.GaS se dos a difusao da noSSa imprensa.
fecham no seu 'pequeno grupo, nao
3. 8 - Cada pequena organiza~aoiiQc~l
sendo capazes, nem de alargar it orga- deve encarar com ta da a atcnc;ao a Sl.n1za~ao.; nem de atrair a ltl1:a as mastl1a~ao dos trabalhadores e da papulasas da populacao.
~ao em geral na sua localidade e pro. A te.rceira' e que, em muitas dessas curar fomentar e dirigir lutas e mo-v.iIdcalidades, os ,110S505 camaradas nao mcntos pelas suaS rei vindicac;oes imedao a devida importanda ao alaqra- diatas. Nesta::; lutas, os nosso.£ c:ama'ramenta da organizac;ao partidaria a no~ das clevem audaciosamente propilr ',$gs
vas localidades, desprezando 0 CQl1tacto trabalhadores ou fJ. populac;ao a fOi'ma<>u DaO dando 0 devido auxillo a sim- c;ao de Comissoes para apresentar.t£n
pat.L-:antl!s e camaradas isolados q.ue as reclama~oes e para dirigirem a mecbnheccm noutras localidades.
vimeuto.
' A persi~tirem estas debilid-ades, 0
4-. n - Carla pequena organlzac;ao IoeAl
(Jesenvoldmento do Pa!,tIdo a escala deve pro curar aiargar a sua acc;ao fo·r.a
naciollal fica ~i entravado. 0 f;'rallde da localidade, estab~lccendo uma liganl1mero de l,07a~ or~.<t!lizac;oe~ luca i.:; e vao reg:u l ar obriga t6ria com camaradas
np't"as q.;ar; CC-:l com pequeuos gn:pos ou si m patizutltes conhecic1os nos arrcde Ca!11:!l'a-d; s . ~m In U ita .... It)ctdiri.:des dorc3 e localidades mais proximas. A
-em tudo C:J p"i;, rt' pres ';! !lt:Uit, ~ern d(l~ esses cZlmaradas e simpatizantes deve
vida, poi: si 'sf,), llm importante pro- ser dado um auxilio politico constante,
gresso da organizac;ao do Partido a devem·se ter a par da luta partjdaria,
e..scala nacionaL Se conscgl1irm05 dina- deve fa~er-se-Ihes chegar regularmenmizar t6das essas pequenas organiza- te as maos a nos~a imprensa e, se esc;pes, a forc;a e influencia do Partido tao em aldeias au Qutros centros popu.aumentadio duma forma r{lpida ' e Sil.r- lo . . cs, de\'e ser-Ihe s colocada a neceSpreendentf". Nao basta que nas cidades sidade de ai formarem a organiza.yao
e . centros inriusfriais tell ham os boas do Partido delltro da orientac;ao 'tra<>rganiza~oes (0 que infeIizmente nao c;ada para as pequenas org-anizayocs
suced'e ainda em todo 0 pais). 0 Parti- locais.
do" tem que apro f undar as- su.as r:aizes
Estas tarcfas elemelltares sao tJ.m.
em. t6da a popula~ao portuguesa, tem passo que e necessario dar''imediataque aumentar em t6da a parte 0 nume- luente para a dlnamizat;'fl o das pequero dos seus membros, das suas orga~ nas orga.nizac;oes locais e para 0 for.niza~ocs, da sua influencia de massas. talecimento do Partido :l escala nacioAs centellas, de pequena~ orgaJ.lizavoes nal. Na medida em qne tais peque-n as
locais existerdes no pais t~m urn papel orgal1iz~woes s e desenvolvam, te-rao
decisivo a rep. e~enhl.T..
_
diante de si muitas outras import-antes'
Para d'illamizar as pequenas ·org;:trM- J 'tarc£e s.
DESDE
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EM resultado das numerosas lutas [, - 110 cor~~ao dos trabalhadorcs e do povo
v.adas a cabo pcla cIa sse trabalhad u- P ' H ,t:;gU~s, podl.Hemos ver fiualmenle
ra e "~por miLhares de patriotas port. ;· erJaoas no\"' as perspectivas para
im e~
gueses; em virtude da forma<;:i.o e ;;:.c t i- r.ia,to derrubamento da ditadura san~
vidade de dezenas de comiSS 0 C3 dl!" f:Te1lta de Salazar e para a instaur_v3 o
ullidade, centenas de lutadores apare- dum regime verdadeiramente democniceram a luz do dia c se revelaram c !)- t icJ em Portugal.
mo verdadeir«s dlrigentes de ma'i;:;os
em defe~a dos jnterl!sses da classe t rabalhadora, em defesa dog interesse. do 0 II G A N I Z A C .\ 0
pavo P9rtugue$.
Destes n9vo~ mjlit.~ntes, muitos t~m O .>\DO 0 rapido am adurecLn~Llto da
sido a,traidos a organiza<;ao, as fitclras
sil.uac;ao aacional e jnternaci ona l e
dq nosso Partido, com cuja politica e a aprox imac;ao da rcvolu\ao n".cional. disciplina se tern mostrado de acordo. d e m nclatica no r.OS 50 pais, tor na s O;!
No entanto, e necessaria, no mom e nto a:):-olutamente nece::isaria uma ex traorp{csente, reIor~ar t6da a nOS ":'-a ac\=ao dina l ia intensifica~;1o da actiddade de
,afim de que ~ste I~OVO e predoso ma- organiza'rao do Partido nas fon;:as arterial, forjaqo Tia escola de It:.ta de madas.
massas, passe na sua totalidade a inNas oTganiz.,~l)es malS importanfesgressar nas fileiras do Partido, a en- (regiDnais e locais) oude haja l jg-a~oe 3
grandece-lo con(orme e necessario e cI.m as f6r~as armadas, dev e sec despossivel.
.
t.lcado urn au mais carnaradas para
o Partido naa padc estar a cspera assegural'cm 0 desenvolvimellto desse
que estes novos combatentes ~e deci- trabalho. Nesses casas, 0 responsavel
~am por si 50S a entrar para 0 Partido.
pelo trabalho militar deve sel' de preE preciso marchar a sua conquista, ld. ferencia um membro do Comitc Regioque traz~-hs para a organizat;iio do nal au Local. 0 unico contaclo que a
Partido, fazendo com que se tornem organizat;ao militar deve ter com 0
vprdadeiros militantes comunistas.
re~to da organizatyao do Partido e par
necessario que, d~pois de cada l ':llta, intermetlio d~sse responsivel. Na de6' nos£o partido conte com nOVO:i mili- ,, '; da altura, essa organizat;ao militar
talltes e que, no transcurso das vadas sera pos ~ a em contacto diracto com a
lutas, sejam lan~adas as bases de novas Comis:iao de OTganiza~a.o Militar do
organizat;oes partidarias.
Partido, para coordena~ao do trabalho
A cOlJquista destes no~os militautes .a es.c ala nadonal
sem partido torna ,se tant o mais facil e
Ond,c n~o seja possivel constituir, 56
util p6rquabto t!!les ja adquiriram ha- com 0 au~ilio da organi1;a~ a. o regional
bitos dc .. luta, de organizatyao e disci- ou local partidaria, uma organizayao
plina. Eles gozam do prestiglo e da militar e dar-Ih e a ncce~saria assistenconfjan~a das massas que honradamell- cia, as organiz",~oes do Partido devem
te t~m defendido. Estao cheios de v 1- t c r permanentemente 0 cuidado de ingor e de entusia~mo para nov-os CODl- di ea r a Direc<;lio do Partido a possihibates e trazem atzas de si nma rica e lidade de ligatyao com todos os camaraenorme experi~ncia, mnito benefic~ d~s e simpatizan,t es d e cvn!iant;a que
para todo 0 nosso Partido.
conhe~am p.as f6rc;"as armadas, de forma
Ass i m, partindo destas condi~6es a podereni se l" direct'amente procurafundamentais, nao a frouxando, mas pe:~ dos. Enquanto nao ficarn ligados it o:r~
10 contra rio, rC'for~ando a vigihlncia e g.alljZ?~~~ U militar ,60 Partido, os camaos mHodos conspirativos ate hoje pos- r~d~.;;.'idas resp. octj
.
vas localidades de ..
tos em pnitica, podemos lar:<;ar-no ~' " t ~1 ass,eguraf' a ~liga\,ao com eies.
confiCldamente a conquista de todos O'S .!1:J(r( Qutro cu,id~,dt'i que de 'le £er pernoves m i:i~ante5, serios, honri.\dos e mancilte na '.; , no~~ s org&nizat;oc.5 e iilpro\<H~ OS. nas lutas pela defesa d a dicar semp re cl S tr.lnsf e r~ncla s de caelasse t::-abalhadora e do povo portu- maradas c simpatizaate3 nas furt;as
gues, pod~ l'emO;$ ver, dentro dum cur- armadas, estabelecend o cum eles, antes
t9 e spa.,:o dC"'~tempo, cOfl.sidenlvelmente ~ssas transfer~nc ia$ , um a sCllha, de
a'um f'ntada t6da a nossa organiza~ao, ' forma a , pod e rem ser procurados pelo
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COLABORA~AO

NO

DE TODAS AS ORGAHI%A~OES ' £ CAMARADAS
TRAGALHO . DE DIREC~Ao

p ARA a deter m ina~ao duma lin h a politica e duma tatica justas pelo 1105 so Partido , e imprescindivel que t6das
as organizac;oes e camaradas deem a
sua colabor ac;ilo a direcc;ao do Partido.
M.uitas organizac;oes e camaradas tern
compreend ido esta necessidade e a sua
colaborac;ao tern sido dum valor illest imavel. Tal 0 ca so da colaborac;ao c n viada para a 4: Avante!). por muitos camantdas das organiza~oe3 de base do
Partido . Tal 0 caso de relatorios sabre
a s condi.c; 6es de 'Vida das cl a .'~ s es tr abaI hadoras e caSa S fri.!antes de exp lora(' ao fa s cista , entre as quais e justo des ~
tclcar, pela sua reg ularidade Oll predsao, os d&~ ca.m a rad,as C e r teza, Sena e,
~ t e ha pouco) Haios X. Tal 0 caso das
criticas a im prensa do Par·tid o fci tas
por rnu i tos camaradas . Toda esta participa<;il o das orgal.l i za<;6es e camaradas
110 trab a lho de t.! i recc;ao te rn con t ribuido
duma fo rma decis i va p a ra 0 melhoramento do trabalho cen tra l do P artido.
Mas e necessario que essa pa rt icipa(aO s e t OTtIC mais a m p la, e necessa r io
que, de todo 0 p a i 3, os ca maradas contribuam regola rm e nte para 0 t raba l ho
de d irecr;:ao do Parti do. Co m o?
I - Envia.ndo regu larmen t e ao Com ite Central e Sec r etariado juformes s6bre as co ndi <;oes de vida dos traba l hadores, casos de expl o r atyao fascis ta ,
-

-

todas as notidas de t 6 d~s as Int. ~(c
c:l Ovimentos (gran des ou· pequeaos) do
n OSEO povo, nomes de proV'ocadores,
germanofilos e outros inimigos d o povo, etc.
2-Enviando regularmente a sua
opin lao s6br~ .. .imprensa da Partido
(particularmente . s6bre 0 cA van tc! ). e
<0 MHitantc»), faz e ndo crit icas e !iUgest5es, indicando como as massas re. cebem a nossa imprcnsa, ind lcando se
a sua experienc ia no s e u sec tor d e trabalho com prova o u nao a j u s teza das
palavras de ordem dO' P a r t ido, etc .
3 -Escrevendo, sempre que nao compreend am. qua lquer aspee-to da orienta ...
. <;8.0 do P~rtido~ a sua opiniao s6bre eIa,
as suas d tlvidas ou . objcc(,!oes.
4'- Escrevelldo sempre iid'S org:anismos saperiores do Partid o ~t qJ2'·a l qu_~~
opinHio que t el1ham ace r ca do que- ~~. ~,
veda ser a or.i.entac;ao do 'Partido e'DY
rela<;ao a t od os os p r oblemas d a politica n a cional e i nt ern aci ona l . :
A colabora<;i'io das organizac;oes e camarad as a direcr;:ao do Partido, nao s6
e uma aju d a illdispen savel para
es ta, co mo con t ribue ta m bem para 0
desenvolv.: i mento do s n os s os militantes.
Es tas fo r mas d e col aborar;:ao 'cb'ntribuem
ta m bem para 0 for taJecim.e nto- da u n idade polit ica- e organica do ' nosso
Parti do.

-=--0-0=: -

-

-

ESTABELE <;AMOS A ORGAHIZA<;lo
N AS
COL 6 N I AS

A NALIZANDO 0 caminho percorrido
p e lo nosso Part ido, desde a s ua
cri . 't\,ao ate ao momen t o prest'!nte, temos
que r e conhece r siI~c ~ rame nt e que 0
problema da crganiza\,ao part ida r ia nas
co16nia s port ~lg 11 .esas nao roi ainda se- .
riamente -e llcarado e que este facto
consti fu e, s cm Guvida, uma enorme .
lacuna em t6da a actividade gcraL do
Partido. Apes:u deste assuuto ter ' sido
t~' atad() no I COlly,resso IIeg;:.l do ~ar helo e e ra ]'t;la c;a o a tHe se te r em i~i- :
cado ;:;,l g :'Ji:ua s m e didas, sob 0 ponto .d :l
vista de organjza ~ao , a si t Lia~ao I~ao e ,~
melhor~ c consta tamos que tudo esta
ainda por fa ze r. Mais; no 1105S0 propzio
Pa.rtido continua a notar.se um desinter~sse qua~i total · no que respeita a
organi ~.al'ao

l'artid<i ria n a $

cOlpn laS

o il ai'ARTl iS·(i

: .' ".

portuguesas .
Esta s i tua~ao deve!,. .r;nqdificar-se radical .e imediatam;~n(~ , : se quere,mos
climinar 0 perigo". q-u'e . cpn t in..ua fl SU-:-"
bsis tir com a se.panwfi'O do :pbvif .po r~
tuguc::;,. n~ .,lu,.~.a coIit ra 'o fascismo, dum
dos seJ"t'.s ':& rhelhore:.. . ~l, ja.dps (as povos
cia;; colonias portugue sns), s-e q.ueremos
aprovei tar t6das ~s .f 6.a;~s e" ener gias
existen t es e capaze.~ .. ..4:e,;:: .pa:~ticipa rem
de for~.a ~~iva n o ' d ef.t.~~.m ento d q:
regjm e s"*,la~~r{sta" s e .q.«.cr,e mQs . cump r ir, urn ;'· sag-rad:o !: d~v~r p ara .com os
noss(;s irmaos das cd16n i a s de Portugal.
4:0 fasc ismo por t ug u ~ s agra vou os
m e todos de escrav a t ur a, d e explor a<;ao e v iolcllcias d os povos coloniais)..
.~

lihcrdade e indel'end<!ncia

do~

o

Militante

povos coloniais estao ncste mo~
mento ligadas ao movimento naclOl!al-democratico do po v 0 portugues)..
- cOs pavos coloniaLs estao, do mesrna modo que 0 povo de Portugal,
interessados no derhlbamento do
fascismo t na luta contra todo 0
genera -de opressao e miseria:!o .
-l Quais as primeiro5 pasbos a dar
para estabelecer a organiza~ao partidaria nas co16:c.las?
Em primeiro lugar, todos as membros do Partido c simpatiz.::tntes .se
devem esforyar afim de estabelecer
ccmtacto com comul1istas, simpat-izantes comullistas au simples anti-fascistas e patriotas que vivam na's colonias
portuguesas Oll viagem entre estas e
PDrtugal.
-Em segundo lugar, todos as membros do Partido e simpatizahtes se
devem csfor~ar ao maxi-mo para que
chegue, as calQuins portugucsas a im-

.!

Pag •

JP art·ida ~ ,do Conse- .
lho Naciolla de Ullidade Anti-}4"ascista, com a maior regularidade possi vel,
pela correia au de qualquer o u tra forma ao seu alcance, para pessoas de
familia, amigas au simplesmente conhecidas.
Em teceiro lugar, todos os camaradas devem procurar ob t er a maior utimero passive I de materiais e informe3
rcspeitantes its colon.ias portuguesas,
que facilitem a direcriio do Partido 0
mais exacto conheCImento das condi., yoes economicas e sociaLs dos povos
das col6nias de Portugal.
Certas formas de orgauiza~'ao poderiam dcsde jii ser encaradas, em rela~ao As col6n~as, tais como;
c: Ligas na~ionais>, organizayoes de .£ultura colonial, gTUpoS de intelectuais ·indigenas,
etc.
Par tUtimo, t6das as qgavoe~f.'- ma teriais e informes, devem chega.~~.ao Se cI·ctariado do Par tid·).
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E NTRE os varios problemas apredados e discutidos no I Co,n.gr.esso
Ikgal do Partido, quanto it o-ligaldza~io das mulheres,
COllgresso ,ve-r,ificou <que, apesar da crcsccllte_. flZ,ftl·cipac;ao activa das mulheres trabaU"lR"Cloras pot:tuguesas !las lutas da c{"asse
openiria, do cam pesina to e das massas
trabalhadoras em geral, nao sc tern
notado um correspondcnte progrcsso
na organiza~ao das mulhercs trabalhadoras>.
~tste facto deve-se nao so a incompreen sao daqueles militalltes que uegam a capacidade de luta e de organi:z~~ao das mulher-es, mas aillda it Iorma errada como otltros militante s a-s
abordam. Apesar do papel imponante
e decisivo que as ntu!heres t;:-abalhadoras tern desempenhado nas lutas
operarias e camponesas, encoIporaudo~se em manifestac;5es de protesto,
march as da fODlC, ·ac')mpanhando os
operarios na paralizat;ao do trabalho,
ou nas Comissoes que dio junto do
patronato ou do silldicato exigir ..aum'ento de salarios, apesar da ·sua ac~ao
dec~siva e heroi.ca durante as greves
de julho~agosto, ainda hi camarada:i
qae dizem ser impQ~sivel o ,trabalhO'.d.e
organi1.3yaO entre as mulhcre.·s .

°
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Que querc i.sto dizel.:'? l.slI.o ·l; {rJ.lere
dizcr que estes carn.<tradas .1 ptii,Ft2ram
assim escoJlder a sua incapaci'dade e
debilid.ude de trabalho, nc:;te .. ,a specto.
Isto quere dizer que c.;tes ,-camaradas
": continu3m a adoptar metodos.:::clc· tcaba ..
Iho rotinciros, sao fechados e sectarios
110 trabalho, ... l~ao
sabem ellf.Ontrar as
formas . .lustas capazeso de ullir e mnbilizar as mulhcres. Isto quert"! d~ler
que estes cam;u·adas nao compreendem
a linha- do Partido, que estes camaradas nao l ~ em Dem estudani a llossa
irnprensa com atenvao c cuidado .
A capacidade de orgalliUlS,l o, de -firmeza J de herolsmo e de lut.a,·'.-d J.s · mulheres, a sua comparticipa~ao 'de·cidida
e enc-t-gica nas grandes jornada:; de
novembro de I9421 julho-agosto de I943
e 8 c .9 de m~l~o de 1944, t~m mostfada
a importancia da mohitiza;:ao e organiza<;ao das mulheres e a nece3sioaoe de
todos os militantes encararem esta tarcla como uma das majs urgentes. Assim, todos os militante:;; de\"cm e:ifor ...
~ar-se por obte·r a participat;ao activa
e orgallizada de todas as mulheres
trabalhado'r as em todos as mO'limcnto£
.-manHesta~ocs contra a falta de gene- ·
ros, movimeutos reivilldicativos , movil!1entos· ~c solidariedade, e tc. Tod os
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AUTORIZAÇÃO
DE
UTILIZAÇÃO
os mtlifantes devem procurar fnrere~
sa-las, indo de eD'eontro as suas necessidades e aspirayoes e defendendo as
suas reivindica Y'~)'es. So com movimentos legais, q ue p o dem t r an s fo r nt ar- se
em mo v imentos il egai s, con s e g ui re m os
m 6 b'ilizar e un i r as gran de.s m a s s a s
femininas .
' Todos as mili.f:ant'es ", ao aborda r em
as suas companli'eipas de ti"abalho, devern ter em conta, alem do atrazo politico em que elas se encontram", as
palavras de ordem do Parrtdo e,. portanto, colocar-lhes as quest6es naD sob
uru aspecto conspirativo, ; mas duma
maneira simples e pnitica, i-s toe,
UNl-LAS E MOBILIZA-LAS k BASE
DOS SEUS INTERESSES REIVINDICATIVOS MAIS DIRECTOS. Dc·
vem os militantes estudar as causa-s
do seu descontentamento (salarios, falta de geueros, honirios de trabalho,
despedimentos, llluitas, condi~o es de
trftbalho e de _higiene, maus tratbs da
parte dos encarregados" falta de p'rotec~ao ,em casos de doen~a, etc.) e partir dai para a sua m o bili z a.~ao " para a
luta. Ainda·"ha pou eD , numa loca lida de
X se deu urn;' m'Ovimento fe mi n iuo na
ifldusttiA textiL Este movimento foi
um mov"itnlCnto legal pOl' mai.s dias de
trabalho semanais. Foi dirigido por"
urn cam.arada llDSSO , companhe iro duma operaria da f<1.brica onde se dell 0
movimento. Sem Ihc fala r no Partico
nem em qualquer a,s pectu ileg al,) dan do
toda a legalidade a este trabalho, 0
nosso camarada diri g iu este mo v imento . As operarias organizaram uma Cotn'lssao que foi junto da p irec ~ ao da
!a'-brica exigi!- mais dins de trabalho.
Pera.n'te ya p e rsistencia e dec1sao das
op'eturias , a direc ~ ao da fabrica foi
obrfg.ada it s atLsfaz er _ e s ta r c ivi n dica-

I'lio.

A exp'ed~ncia e ;lsina-nos que uma
Comissao ou manife s ta~ao que se organize para ir junto d o sindicatu pedir
aumento de sahirios Oll pro te s tar con~
tra a rna distripui.;ao de ge neros, ou
para lutar pelo cumprimellto d e aIguma disposj~ao justa dos contratos , s ao
f~l{'mas de orgalllza.;ao d e luta capazes
de movimentos m a ss lvos. DE-V.E.M' as
MILIT ANTES EN CARA R E S 'l~A SO·
FOIUIAS DE ORGANIZA<;AO coMb
F'ORMAS LEGAlS DEL U T _I!t. E, "
VENTRO DXSTE AS REC-rD ,.. PRO-

BELEC£ R IJA<;OS- DE
AMIZADE E DE OR G ANIZA~A-o
COM AS MULHERE S Q UE SE DIS;'
TINGUIREM NO S MO VIMENTOS .
Indu s tria-las d e h a rmonia com a sua
cap ac idade e co nd il;6es d e luta, de
f o r m a a que possam, no s seus locais
d e trabalh o, r ealiza r uma p03itiva actividade d e o r g aniza.yao e mobiHza~ao '
de mas sas. Assegurar~ com est'a s mu ...
lheres um estreito contact.o" q u e nog:.
possa perroitir dirigi-las na- luta pelas
suas reivindica~oes. Assim, por exemplo, em cada fabrica, em cad a local de
trabalho, aqueia que mai s se destaque
110s movimentos, s era a responsavel
pelo trabalho dentro da sua fabrica"
evitando form as ilegais de organizar;ao.
Dai partiremos <para formas de orgalliza~ao mais estaveis, capazes de se
tornarem 'verdadeiros orgallismos dirigentes de massas>. - (cO Militant~> n.~
25, <Mobilizemos'"o'll- mulhcres~).
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necessa.z-io organizar as mulheres
trabalhadoras," em farmas maleaveis de
D"l"'g aniz a <;ao, cOJUo comis s6es de mulher e s para f.iscaliza<;ao de ~enda e distti bui <;ao de generos, comiss5es debairro ou de aldeia" para reclamarem ()o
fOTllecimento de generos ~ etc.>
. . it necessario criar organi z a~ao partia~iJ:"ia nas fabricas onde a maioria dos
trabalhadore s sao mulhe r cs . ~
<0 Partido deve ellcarar tambem a.
cria~ao de organi z a~ o es femininas legais it escala nacionai, ass im como 0
deseuvolvimento da actividade dentro
das j i existentes . )
(I Congresso Ilegal do Partido Comunista Portugu ~ s, R esoluco e s , 14"
2 ,

3, 4):.

<A s'i'tlla~a<o pre scnte, 0 ascenso da
luta de classe"s..; 0 amadllre cimento da.
situa~ao revol uciouaria e xigem uma
intensificacao urgeute do trabalho de
organizacao nas forr;as armadas.:t
<Embora haia que encar~J a cri~~ao
de c elulas do Partido nas unidades mi ..
14tares, a fo r ma de organiza<;ao que se- .
afigura mais acon s_elh;ivel no moment()presente e a d e comites militares d~ ,
ullid a d e nac iollal. >
(Idem, . idem, _II, 2 e 3)

