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III SERIE - N° 69 AGOSTO DE ·,1,952 PRE<;:O $50 

80!..EYIM co ".C.I>. 

APOS AS LUTAS DOS CAMPONESES 

DO ALENTEJO DURAN TE AS CEfFAS 
EUMINEMOS AS NOSS AS 

DEFICIENCiAS E CONSOllDEMO$ 0 NOSSO 

TRABALHO! 
DUf"nte as cdfas de ste ano no Aledej<>, dezena> de milhar de cnrnponeses 

conquistarum grnndes v ltl. r : 8~, flrra[l(}lnC:o jOf1l3S de 35Sw, 4t:S·'11 e 50~uO . 
A_s. jornas conqu :s t adas este ,fino nao se cl::vt:'m 80 (' bom 1ernpo? nem as 

«bo~s s.earas>. Devem-se sim A LUTA E SO" A LUTA DECIDIDA E ONIDA 
'DE MILHAR=S DE C AJI1FONESES. Para i ~sJ c()ntribuiu l1e forma decis iva 
a greve v;tor iosa de mais de 3.COO (ampor:eses de PIAS E VALE DE VARGO . 

Com 0 objecth'o de imporem e Fie Rll0, novas jornas ce .foille, 0 ~3Igzari s
mo e os agrarios tudo f izeram para int imidar e dividir as m's s s",l; camponesas 
e p.ss:\n i mpedir ft .... 's ua unidade, a sua 1uta e orggniZ3Y:;O. Antes Ga~ ceifas 
fo &am fei tas prisoes em todo 0 Alentejo. f iz f- ram-se deFpedimentos, p3rali
zaranl-se trabalhos, AS jornas fOHlm alJs 'xadaF; CfF!m ofere.cidas ern. re itadas 
tentando prender os camponeses a cO!lJrato; que imped [riam a Sug luta 
futura e tudo isto, 110 intuito ev iM nt e p que (;s sgnirios confessavaw, de 
imporcm este ano jornfls Hinda mais Lsix3S. 

De I1 1c1a s er vi u a G.N_R. tEr sico coJocada il1teirarnente. ao sen-ico dos 
a~n~riof, nem 0 ErtigO oe f llf1d o co jorl" al <!. 0 Set ula), iogo npos a 2reve 
vltoriosa de Pias e Vale d'e Vargo, r'pe.LlI1d o para a cr iacao' urg ellte duma 
Guar da Rural ou 0 refl'ir<; o dos efeLtivos e mci ns d" G.N.R .. De l1a da se rviu 
os agqirios t nell( colocado tudo a dis~osiCiio da G.N.R. , inclusive jeepes. 

A LUTA MASS!VA. FIRME E UNLDA DE MILHARES DE CAMPONESES 
DERRUBOU r'OR TERRA TODAS AS V10LENCIAS E. AS MANOBRAS 
DO FASCISMO E DOS AGRAR10 S , 0 nos~o Partido scube mais 'lII:a vez 
con reSpO!1Cler a confian<;a dHS vastas '1113SSRS Camr()l!e . ...;~!-'. 

Ape s ar dos golpes sofridos pelo 1105S0 Pan ido no Alentejo, da ausencia 
do jor'na l ",0 Campones" duran t e muito tempo e das traicoes dos miserave is 
Mario Mesquita e Jos e Mendonca, as orgal1izRcoes e militantes do Partido 
alel1tej~n os souberam, de um modo geral, levar it pnitica a or icuta<;50 do 
sell Partido, colocando-se a frente das massas camponesas eonduzindo-a5 
mais urns vez it vitoria fazendo reeuar os agrarios e au toridades fasci stas. 

As j·ornadas vitoriosas travRdas este ano pelas massas can,ponesas do 
AlentejO, represen tarn uma poderosa conrribuic;ao para a luta dO po vo em 
defesa da Paz, rep resentam uma nOVa vilor ia do Partido COlm:nista, do 
Partido dos openirios _e camponeses, do Povo e da Paz, 

Mas apesar das grandes vitorias obtidas est e ano no decorrer das ceifas 
do Alen tejo e dos -exitos alcan\,ados peio n0SSO Part ido, e incon tes:avei que _ 
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{'xistiram condic;oes objectivas para tornar essas ,.vit6rias ainda mais amplas. 
Os camarada& e organizac;oes camponesas do nOSSO Partido deveriio discu
tir e analizar os aspectos positivos e negativ.os das lutas travad:;]s 1etendo 
a sua e sppcial atenc;ao nas defici~ncias havidas porque s6 Hssirn pod"rao 
tirar conclusoes e extrair ensinamentos tendo em vista as lutas que se 
aVizinham. 

Analizemos desde ja algumas deficiencias. 
Quando se disqltia a preparac;iio e orientac;ao da luta por rrelhores jornas 

d llrante as ceifas, alguns camaratIas descriam da possibilidade de ultrapas
sar fUorna d .. e "SeC)O. Isto verificou-se em Pias e Vale de Vargo, onde as 
jarnas atingiram 50$,10 e 45$00 com comer. 

Portant". e em conseQttencia cia fraca liQaC;ao com as massas, todos esses 
camaradas revel aram fa)ta de confianc;a nas massas e pessimismo. !'iao con
fiando nas massas ~_ na luts, nao e possivel a e sses t;ama!"adas conduzi~ de 
um 11'0.10 consequente ,fS massas .pam dlante. Fo~ precIs8mente por ISSO 
que HOUVE. CAMARADAS EAT,; ORGANIZA<;OES QUE FORAM UL
TRAPASSADns .peLA LlTTA, ANDARAM A RY:B6QUE DOS ACONTE
CIlIiENTOS. E preciso ter sempre presente que a falta de confianc;a na 
InIae nas mas.,as faz dei:~ar _estas amerce da luta cgpontanea, da luta nao 
clirigida nem organiznda e portanto fUlleitn a todos os perigos. Este e urn 
dos aSl'ectos mais gr'lves das deficiencias ha vidas nalguns casos, 0 Glle e,,;ge 

. tt flla aoi·Vla e rapids discussao no Bentido de as elimin(lt', pois as FACTOS 
VlERAM COMPROVAR A IUSTEZA DA ORII:::-.JTA<;AO DO PARTIDO E 
DO JORNAL ,,0 CAMPOl\ES», AO ESTABELECER A JORNA DE 5(;$00. 

Alguns camaradas e ate responsaveis <:Ie organizac;oes, no dec'orrer das 
CCifRS abandonararn as SUflS re~ioes para irem tmbalhrH nas rE'~io es onde 
cs camponeses tinham conquistado jorn as Illais elevadas. Desta forma, esses 
carnara das deixaram os camponeses dessas regiiies a merLe dos aQrarios, 
r evelando portanto falta de e~pirito de luta, faHa de am6r il classe. 0 papel 
desses camaradas como comunistas e como camponeses de vanguarda era 
colocarem-se a frente das massas camponesas das snas regiOes no sentido 
de conquistarem as jornas que noutras regiOes ja tinham obtido devido a 
luta. 

AS COMISSOcS DE UNIDADE TIVERAM UM PAPEL DECISIVO. Onde 
elas e,d,tiram houve lutas, houv e vit6rias e jornas e levadas. Onde as Co· 
missoes nao e ,dsliram , hou"e fracas lutas e utI'a debil mobilizac;ao das 
maSSES e portanto jernas mais baigas . Sem :.1S tres Comissoes de Un ida de 
fonnsdas em Piss, em estreito contado com as massas, prom oven do reu
nioes amplas e aberta~ , nas quais participaram dezenas de camponeses e 

, numa ,'elas mais de '30, nao teria sido possivel a preparac;ao da Illta que 
conJlIZill i, greve vitoriosa. SEM AS COMISSC>ES; SEM AS REUNIOES 
AMPLAS, SEM AS CONCENTRACOES NA PRA<;A DE JORNAS, 0 
DESENCADEAMETO DA GREVE NAO TERIA SIDO POSSiVEL E MUlTO 
MENOS AINDA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA MESMA DURANTE 
7 DIAS ATf: A VIT6RIA COMPLETA. 
Algnns camaradas ao resi s tirem a criac;iio de Comissoes revelam nao com
l,re f nde r a sua importancia e, por outro lado, revelam que t emem a luta das 
\I188Sas que a crist;ao das Comissoes ini pos.ibilitar . Eliminar tais incompre
ensoes e dar nm caractpr permanente as Comissoes constituidas durante 
({S ceifas e criar outras onde nao existem, e e5sencial par" .as lutas futura8 . 

o que se disse sobre a importancia decisiva das Comissoes c!e Unidade, 
pode-se dizer sobre a · importancia das Prayas de Jornas. Elas constituem 
um ponto de reul1iao e cOllcentrac;ao onde as massas camponesas se unem 
e adquirem consciencia da sua fo r c;a. As jornas conquistadas em algumas 
Pra<;as regulavam as jornas de localidades e aldeias, onde nao houve Prac;as 
e so este facto em si, evidencia bem a enorme importancia que elas cons
tltuem. Assegurar a continuidade das Prac;as criadas e criar outras cnde 
1:aO existem e pois de grande importancia. . 

Paralelamente a isso, devemos atirar com 0 peso do nosso esforc;o orga
l1;zativo para a mobilizac;ao das mass as camponesas dos gran des centros 
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.populactonats (on-de e mats facti formar Prac;a), POtS a ·' expenencla tndtca 
que as jomas conqu;st?,das n'os ccntros mais populosos s'ervem de regulador 
para as lo calidades e aldeias meno.s po.pulosas. '" ' 

As formas de organi·zac;ao tern de ser 'adaptadas as condic;oes do ,momento 
e da lut a-. 0 nos'so Partido deve aprender com as iniciativas criadoras das 
massas que pos sibilitam uma mai or mobi liza c;ao. Se .isto tivesse sido assi . 
mila do, os nossos camamdas t e riam feito deslocar camponeSeS ,i s localida· 
des on de as jornas eram mais baixas', no senti do de mobilizarem as massas 
campon esas dt'ssas localid ades a exigirem jornas mais elevadas. Isso t orna · 
ria" luta rna is ampla e criava as co ndic;oes necessarias para uma maior 
subida das jornas. 
A Uni dade fo i, como s e mpre, 0 factor fundamen tal da vito r ia . Sem a unidade 
com os ranchos algarvios e dos «mtinhos" t eria s ido impossivel fazer fra· 
cas£ar as mdnobras d e divi sao dos agnirios e obter jornas e levadas. Outro 
nspecto e nao menos importa n Ie, r esi diu na Un idade havid3 com os contra· 
t ados ao ana, os ch3mado~ «a l mRcientos~, que se uniratTl aas seus irmaos 
na luta por melhores jornas. Este facto deila po r t erra as concepc;oes 
derrotistaS' de a lguns camarada~ que s empre t ern afirm ado nao s e r possivel 
fo,rjar uma soiida unidade Cum os «a lmacien t os» . Po r outro lado, fo i Unt 
aspecto muito importante a Unidade com a classe openi ria, pate ntead fl com 
a greve dos openhios da const ruc;ao civil de Pias, 0 que represen tou um 
solido apoio a lula dos camponeses . Estc rico exem plo veio demonstrar a 
possibili da(l e de em muitas regioes, ent re l8c; s r as IUlss de massas campon e· 
ses e d9 cHlsse o perar ia , 0 que torn ani mais massiva e firme a luta , e 
permiti! a urn mutuo apoio as suas re iv indicac;oes. 

No t er reno da Ur-ida'de, a maior e a mais grave deficiencia residiu na 
fmca MOBILlZA<;::AO das mulheres. Corn rn r.as excep<;oes , aJ cnmponesas, 
nao tiv eram urn pape l activo e da i a lulG ni'io ter adq uirido ma ior am pl it ude: 
Em Pias, numa das Prac;as/ estavam rn a is de 1.000 camponeses, mas poderiall1 
estar mais de 2.000 se as mulheres ti vessem sido mobil iza das. A razao desta 
deficiencia r es ide no facto dos nosses camaradas ainda na o t e rem compre: 
endido-e por isso nao podem faze r compreender ;,5 ~ massas-que a Unidade 
entre os camponeses e as camponesas e a maior !!arantia da vito ri a , que 
quanto maior for a explora<;ao' das mulheres maior sera a enplorac;ao des.
homen s. 

Os nossos camaradas e organiza<;oes camp~:rn'e sas devem t omar resuluc;oes 
praticas no sentido de fa ze r chegar ,0 Canipones» a todos os camponeses, 
seareiros e rendeiros honrados. 

A lut a em defeza da Paz e recolha de assinatll ras para Urn Pacto de Paz 
entre as cinco grandes potencias continuou a sefrer de graves debilidad cs ' 
durante as ceif~s. Os nossos camaradas reconhecem que nos ranchos se fa;a 
ja bastante no t:'roblema da guerra e da Paz, mas nao souberat? a in da a p ~o· 
vej(ar esta reaJtdade pa ra recolherem ntJlhares de r:ovas ass1\l atu ras, crlar 
Comisso es de Paz e fomentarem outras iniciativas e ac<;oes con cre tas de luto 
pela Paz. E;<istem condi<;oes objectiva,~ que permitem. (jar ~m forte imp.ulso a
luta pela PaL entre as ma's<as ca mponesas, rr.as Fa , a tSSO e preclSo eltmtnar 
as incompre.en .;oes e substimac;ao pelos perigos (j e guerra existente nos nossos 
camaradas. F, preciso re ~·a rar bern e fazer tudo no seot tdo de se multtphcar 
o exemplo 005 camponeses de Beja que colocaram ainda h3 pOUCO 260 bandei
rinhas com palavras alusivas 3 p az, como por el<etTJplo: « f ORA CO M OS 
AMERICANOS I ' . ' 
A~ lutas camponesas no Al enteio fizera:n s)lrgir 3 superfi cie muitas defici · 

encias do ncsso Partido sob 0 ponto de vista organiza ti vo . Elas demonstraram 
que em a lgumas organiza.;oes e maniiesta a /elta de Jigac;ao . com as massa. , 
manifes!a auseneia de r ic! a poli1ica. Para (jue possamos conso ltuar e alargar os 
r f suitados das "itori"s conquistadas durante. as cei/as, i.l1poe-se i nt~n sif~car 0 
vida politica n~s nossas organiza<;oes ca!tJpo.nesas " e re/on;'ar a l!ga<;ao do 
partido comas massas ; ' 
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4 o MlhlTANTE 

REFORCEMOS A VIGllANCIA 

E fi. LUT.1 EM DEFESA DO p .. HITmO 

r~ eo ot;s~anle os progressos observados q:Jan~o a apllco.~eo · d..! ori"enta960 ' tra~ada 
pelo Partido cern vista a defende-Ie e a oepura-Ie dos elementos provocodo.res, 

C:::lntinuamos a assinalar, em relac;:ao a esta Grandiosa tarefa, graves deficiencias para 
as qua is se impoe chamar a aten<;eo das crganiza~oes e mi!i tan tes do Par~ido, Iranto 
mais que as referidas 'deficiendas se verjficaram depois da ultima reuniao da Direcc;:eo 
co P<>rtido onde fei amplamente tratado 0 ponto «Sobre vigilancia revolucionaria) 
e de cu ia reeniao foi publicado urn resemo no nO_ 68 do «Militonte, e no nO. 168 
do < Avante! •. 

Hll pouco apurou-se que urn elerr.ento c:uc estava no Parlido, poucos dias depois 
de fer sido preso, "ndava na cidade de lisbea a passear · com a policia, a (<lcilitar · 
a ac<;ao desta contra 0 Pariido. Islo prova nao ter hovido antes sabre este -prav!=>
{ador u rn perfeiro conhecimento, que nao se descubriu nela a exisfencia do germen 
da provocac;ao, isto prova urn imperfeil'o co nh ecimento cos quadros. Po r .6u tro lado 
os c.3maradas responsaveis do sador onde isto se passou neo viram, de inrcio, este 
(ado com a devida atenc;ao nem a gravidade dele e, por conseguinte, nao~ tomaram 
como se impunha, as medidas adequadas. . 

Recentemente, outro clemento que e!:tava no Partido foi a urn encontro com em 
funcionario do P. in~o a tras dele, f:!te ao local do enccntro, 0 angente policial 
Eurico Ferreira (Rui) das «Lampodas LumiaI'). Tambem a gravidada deste facto, de 
caractEr prcvoca!6rio, nao foi iniciclmente vis~a por alguns camaradas nem Ern rala~ 
cao a ele so tomaram imediatamente todas as medidas n eces!:2rias. NBo se teve na 
dev ida conta que 0 cHadD elemento foi quem mais dificuldade teve em aceitar a 
certeza que 0 Partido Ihe dau de q t.:'c esse «Rui» Estava ao servi ~o da policia. 

S6 hb POllCO se veio a descobrir que determinado elemenl'o inriltrado no Partido 
manlinha, as escondidas deste, relad3es estreitas com os provocadores Pepe e 
Portuga l, ia denlinciados publica men ~e, (0' primeiro mantem relac;oes de amlzade 
com Jose Gon,alves da PIDE). Neste caso aparec'l de novo a falta de vigilancia, 
que impediu dEsccbrir-se mais cede este clemente provocador, por parte de alguns 
camaradas ITIelS dir:ectamente ligades ao sector onde este caso se ve rificou; aparace 
a fGI~a do devido conhecimento acerca da vida particular dos quadros, conforme 
nos ts m aco nselhado 0 nOS50 Partido. Aqui estava urn meio de que a policia se ser
\'ia para panetrar no Partido e causar-Ihe novos desestres. 

S6 Jnuito reCCr:temen:e 0 Partido veio a saber que a prisao do nossa camarada 
Jul io Pao ur, funcionario do Partido, se deveiJ ao facto do prcvocador Vitela, saps · 
te.iro da Curuieiia (Porto ), 0 ter entregado a policia no encontro que cem ele linl-:a 
marcad o. Deste modo femos de novo a falta de vigilancia revo!ucicnaria, urn in slifi
dante conhecimento da vida que este miseravel tra idor fazia; verifiea-sa agora ler .. se 
depositado nele uma confianc;a que bern p rovou nao merecer. 

Recentemente a Direc~ao do Partido verificou haver camaradas que desrespeHan
d o as suas instruc;5es, mantinham contado com 0 elemen~o provocador Chanoea de 
Grandola Alentejo. Nesle easo temos naD 56 a falta de vigilancia revolucionaria, 
aconselhada e imprescendivel para a de/esa do Partido, como tambem uma prova 
concreta dum acto de in'desciplina. . . 

Se aos factos aqui citados iun~armos exemplos concretos, de., que a Direcc;ao do 
Par!ido possui, e que na dev1da altura serao levados ao conhecimento e apreciac;:ao 
de todo 0 Partido, de outras fallas de vigilancia revolucionaria. 

Se a tudo isto iuntarmos incompreensoes e certa frouxidiio verificada por parte ~e 
alg uns camaradas no referente as medidas que em teis circunstancias .e preciso tomar; 
de nem sempre se terem aplicado as resoluc;oes dos organismos superiores do Par
lido em re lac;ao ao problema da vigilancia revolucionaria e integral cumprimento das 
normas c o r:sp irativ3s de ideias legalistas e de urn certo relaxamento de control de 
exe cu~ao. Se acrescentarmos que as resolu~oes do Partido, referentes a estes prob· 
lemas, nalguns casos, nao sao suficien~emente discutidas pelos seus organismos e 
miJitantes - e um caso ha (do conhecimento da Direc,ao do Partido) de num orga· 
nismo do Partido nao se ter discutido as resolu , oes da ultima reun;<io do C.C.-
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tere mos um qua dro bem elucidativo das deficiencias que nos a com pa nha m neste 
dominic da nossa actividade e dos perigos que nos r odeiam e se av e luma ra m n.o 
caso de nao ser de fuluro me!hor compreendida e a plicada toda a o rien tayao tra ~a ... 
da pela Direc~ao do Partido em re!a~ao ii, luta q <j e se i!1) poe re crud escer co ntra · a 
entrada de 'provocadores no Partido e depura~a,o de ;elementos que Ihe sa o esrranh os . 

Que nos provam estes foetos? ~ .'..: 
Estes faetos provam-nos que na sua origem est€J a inda 0 imperfeHo conhecimento 

Beerca do momento qu~ vivemos em que a agud 1z ac;::a o d a lu~a d e classes to rr;a UlT. 
ca rader cada vez ma is '8centuado , com aspectos cada ,vez ma is du ros, sob re tudo 
da pa rte do inimigo contra 0 Pa rtido, contra tod os -a s verdad elros co ;nba ten~es c.ta 
ca usa da Paz e da DemQcracia . . 

Es tes fa ctos d€mo~ tram" n os, -d um modo convicente , que d enl ro d o nass::> Partid o 
subs iste m as i n eompreen ~oes aeerea do verdadeiro c arader do fas cismo sa fa za rista; 
que se substimam os lon90s ar.os que este tern de luta. rep ress ivB contra a Pa rtido , 
valendo-se ha bilidosamente dos exitos a!can~ados e tira ndo experi e~cia d os fra cassos 
sa frid os; va lendo-se d os con heci men:os que p ossui sobre os nossos mModos d e 
aetua yao; es preitando os nassos pass os em fal so, os nossos err os para d e po is esta
b el ecer c seu plano de a laque e aii ngir-ncs d e fo rn:a ma ls intensa naq ueJes pentes 
mais YUlnen3vei s da nossa actu aty0·o . Ha ·camara das- que ·nao comp rsendera m, como 
.e d evld o, que a ca :-rl.Jrilha gover na nte, que os nossos inimigos, e:. tao .. dispostos . a 
tudo fazc r pa ra imj:<ed irem n:>vos ex Hos do Pa i lid o e ass eg urar a rr.anJtentya o do 
d om fn i::> so bre a povo e os previ leg ios da cl asH~ a qua pertcn cem e defend em. 

Os fados a rras ci tad os provam dum mod o c=nv icente haver 110 nosso . ParHdo 
quem ro ao repare sufi ciente mente no fado de q";e a poli c ia tern c .:>mo cbjec("j yo 
pri nd?31, n 13 luta c ontra 0 Pa ~ ti do , a ti ngi r a sua ·'Oirec9ao. Nao sa tem em devi da '. 
c onta que este objectivo fica de cc rto mo d o. fa ci 1i ~a d o Q(;s de 0 mc n~entJ q ~ ~ q o riM 
enrc t;50 do Pcrtido .nao se!a tcta! me nte a p l}ca da . N~b ~e !em e m devi da c onta que 
a c Cn SUtTiu9a O' do s · crir.dn osos de;sign ie s !:a,l ~ ia risras depen cl em I'emb~'m d o mo.d? 
como seia defe ndi do 0 no!;so Partid o, Pa riij o ce vangua rda da i:;ra d:J noss .) pavp. 

Os factos a~ras cHad os provv m, de ncv6 , ctmo dc:.ntro d o r.055 0 Partidq: ainqa 
se nao t e~~ na d evj da c onta a e;<pa rie ncia , os ens iilame ntos ~ recclhi J os do , Pfl?sa d'o 
l on9!n~;jM5·' .e reC 't: ~:I.~e G<.;anio a ~' r o vocac;eo , ql:.(l n~o iJ I ·..l ~a iil travada c com a fin3Ii,· 
dade de compniendermcs duma v ez para SC:T!f:·r e lic e: a luta. c.o r. :rD a pr ::) v oca~ao e 
pela d ~pu ra~ao do Partido . cl os elemen tos estra nhos que . porvenlui" j estela m a :r.da 
a nicha dos"' l1:l Par :ido.: e urna dos princi ? a is ~orefa~ da ho ra presantc. ~ 

Nao podemos n agar e stn d:J~a realidade. OJ fec~cs aq:..:i rt:' fe;'!d os 5[ 0 a . ['2 .;1 
exp resse o d o a~raz o poWico e ideo lcg k o a inC:a exi!;tcnte nas fi!e1rc:s 00 ParHdo,. 
Eles sa o um a indica;ao do muito que r.a a fazer n o senti do de por 0 Pa r ~j d:J c om.
pletame r: te e m c on cli ~5 es d e cumprir todzs. £s s t as r: re r.cio~c:s t~refc s pera r.te a,s 
massas po pu la r·; s d o nesso pais. . , . 

De aeo rd o .. co m estas rea lidades a Di rec~ao do Parti d.J esi".abGlece C O!TI O ta'r e;as 
imediatas: . , , 

1° - As orga ni za~5 es e milit2n tes do Pa rti d o de'ier.l inte nsl;k:a r a disc· ... ssao na 
base do qu e a qu i fica cx p6s to , na base co fa ctcs ig ... ai;; · ou semelhanfe.:; q:.Jc- per 
ventu ra, se:~m o bscrvad os de fu turo nos seus o u nou!ros- sed oTes do P . . . 

2 0 - As cl iscuss6 es promov idas pe!as orq 'nlza-;:w-? do Par!id ::> de'le :-11 ter p or base 
o resuf!1 o da ultima r euni ao d o C.C . , p~bl : cado rio nO. 6 8 do «Mi IHo nte ) e nJ nO. 
168. d o « A va.:1te" , re fer ente a vi gi1€mcla r evclucio-nbria .. 

3 ° __ A s c r ganizG\".oe s e mima n~es GO ParHdo n~ s sea s c::j -s c :,; s~H3ES devem t.e r poOr 
bas e oUros moterials pJ.; b H~a d = s pe l:> nc!so Pertld,:" a:erca do mesmo p r obl am~ , 
tais como, por exemFJo : ([ Ek:vi<r a 'v igi !an cia r evcl uckr.ar;a; uma d as l'a r efas mals 
i r:;"p~:;r ~a ntes des Pa rU dos Ccmcni.: tas e Or credos ) ( N i ~ ilc:n te nO. 67 }; « A pro p6sito 
de cer tas quesh3 es ir. ternas do Pa riidJ C::>muni~ta da Tc~eco~sl )Va q Ji d >, f ol~ et0 
pub!icado pe l a P() r ~ido .em J L;Jho do cor ;--€nte c no _ 

4 ° _ As organ izas:5es e milita ntes d t:ve m co nsid e rar, CO:T!O uma tareJa p r i n ~ i p 3!, .0 · 
refoi~amen~o da·-v igHG~"1 cia r sv::> lucbna ria , po nd··o uma b.arrEira in tra nsponlve l a en
trada no Padido de g en ~e c:ue Ihe na o mere'Ta in te ira ccnf1an9 iJ, e esco rratyor d o 
seu saio q ual quer e l e:ne n~o es tra nho, .. 

5°_ As orga ni zac;oes e mHitantes d·:> PQ.~ido devern r efcrc;ar a sua actividad e p o 
litica , de o r !1 aniza~a o e d e defesa consoirativa d e m'a nei ra Q UE TODAS AS RoSO 
LUC;OES DO PARTIDO SEJ AM CU .... WRIC'AS, PARA QUE SE NAO R.EP ITA'A AS 
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6 o h\IUTAN~ 

INFRACC;:OES As NORMAS CONSPIRATIVAS E PARA QUE TODAS AS MAN IFES
TAC;:OES DE INDISCIPlINA ENCONTREM PElA FRENTE A MERECIDA RESPOSTA 
DO NOSSO PARTIDO. 

6° - A Dire c~iio do Partido £ hama todos os camaradas a cerrar fileiras a sua volta _ 
contra tud o quanlo seia te ndente a quebrantar, ou simplesm'ente a afectar, 0 poder 
combativo do Partido, A Di rec~ao do Partido salienta , pera nte todas as suas orga
niza , oes e milila nles, que duma mai. ampla discussao, dum melhor estudo dos 
materia is, cia aplica~ao d a linha do Partido, do refor~amento da vigilancia, da disci
pl ina e do total cumprimento das normas conspirativas resultara a eleva~ao do nivel 
politico e ideal6gico d e todos os militantes . 

Po r oulro lado a D irec~ao do Partido afirma de novo que TODA A FORC;:A E 
INVENCI BllIDADE DO PARTIDO RESIDEM ESSENCIAlMENTE, NA SUA lIGAC;:AO 
CADA VEZ MAIS ESTREITA COM AS MASSAS, OBTIDA ATRAVES DA DEFESA DE 
TODOS O S SEUS INTERESS ES E ASPIRAC;:OES, EM DEFESA DA PAL 

o INIM IGO TENTA, POR TODOS OS MEtOS, ABAtAR A COMBATIVIDADE DO' 
PA RTIDO, ABAlAR· A fO,RC;: A DE ATRACC;:AO DO PARTIDO, ABAlAR A CO NFI 
AN<;:A QUE AS N,ASSAS N ElE DEPpSITAM. Porem 0 Partido. fera fracassar as novas 
tentativas do in imigo e guiara firmement", a nosso povo ate a completa vitoria sabre 
o sa.laza ri ,mo ns sea luta Em detesa da sag r<l' da ca~!a ca P,,;.1; e pela conqui~la. da 
Dem o cracis. -.., 

PElA ORGANIZACAO <. MOBILIZAClIo @ 
DA CLASSE PISCATORIAl PCP 
.. df5iRlF diiiiTT ·- n -UZii ~iii 11, ~ - - -~~ 

'A s dezencs de pequenas e gr.andes l'Was travadas ' pela classe' pis"atorra, entre as 
qc~is me recem BEp eCic.l reI Eve a des pescadores da Nazare, em 1942, as d-os 

pescsdores da S'fs:rr.bra e Si nes, tm 1945, a s dos pescado res cia Figueira da Foz, 
e m i946 e as dos pe .• cedares cia bacalhau de varias lo ce lida des, em 1947, ia eram 
de moide a c~orr.ar fori'emen te a ~ten~i.o de todas as c rgan izcs:o es Iito rais 00 nossa 
Parrit:o. Ta ll porem, nao acc~!e c€u, Epesar CO esfcn;:o feHo pela Direcc;a o Centra l 
do r. osso Partido . A f6centa greve do s pesca d ores de Olhao, b e m co mo a d~ c.i dida 
luta d os pesc.ador~s de fyl.r.to:z: inhos, alem de muitas cutras que na costa algarvia e 
em olJtras reG io as se tern trav.do, mostram-nos que nao 56 existem condi~5es obie· 
clivos para quo as p(j~cildcres s e Ian cern na luta, cemo ig ualmente nos mostra m 
que os pcscadores esfao despo~tos a luter para veneer. 

Tais con(:!i ~ 6 es e di5 posi~6es, aliadas ae atraso ce todo 0 trabalho pa rtl dario, 
que cin{..'a so veri (k.:l fiO seio desta ciasse, sao demo lde a coloear-nos, rE larivame nte 
aos pescedore~, fi"(ni e a urn COS mais graves problemas q ue a nte em P.C . se p ede 
leva nfar: 0 Gil FOsstbiUdad e de ser uHrapassado pelas ms ssas. Cerno Slaline nos 
ensina, .0 Pariido nco ped e se r 0 vercadeiro .P2rtido se ~e Ii mitar so r egisto de 
COIT!O "lve e Pt9I)!:3 ? maS58 da classe operaria , se marchar na retaguBrdB do mov i ~ 
merJ" es p cnl5~eo des!,, » « S~bre os fund am enlos do l.ninismo» - Staline) . A ver
dade e q t.! B se !" :: m~ !J €fec iiv.z. mentel:Hrapassados pcla l ur~ esponlanea da classe 
pisca f6r~ '1, (j tnS ·l1 CS Que fU'Ycmcs urn rll pido e piof~"do tra ba lh"J de orgar.izac;ao e · 
mobi!iza98o des!o classa. Ne o levar a cabo tal trabal ho seiia, o bjeclivamente, urna 
submlssBo da nc!!a perl t! a cspcn f.tneldace chs luta de rr.es!as. Ora, <incl i nar~se 
dia nte ca espo ta neiGarle s ign ifiea renunciar 00 Partido como vanguarda do proleta~ 
riado ; e ra loda a nega,ao au cie r.1in ui,80 do popel do Pulido conduz a refor~ar a 
influ& ndd <'a ideologia burguesa sob , s os opera,ios,. E ainda da megma obra: «A 
ideol og ia so ci"li, la nao pode surgir do movlmenlo espon!aneo, (lenine - Sua vida 
e sca obr. - Instituto M.E.lol. 

Tal e 0 r isco que hoie carremos relativamente a classe piscntoria . Diferentes sera o 
algumas deS me did as ccncretas q ue cada organiza~iio litor" I do Parlido tera que 
tamur para C:l.:e cern !ucesso v:;n<;amos este alraso, com o lantes cutros femes ven
cido. Cor.~udo, pc;ra que rea!iz€mos com e.xHo esta premen te farefa, e necesE-ario 
q.ue ~,.c.bs~f\.' e:;;'.Js (j!gUi"!'IDS ccndi~6es fundam En tais : 
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~ ' 0 ~I"'AN" f 

~ONDI<;:AO : Ne o su bs lima r a importancia desta classe. Segundo a "statistica 
oficia l de 1950, a classe pisca16ria com 45.046 s6cios electivos das Cases do. Pes. 
cadcres, 56 no continenta, e, dep~i5 do sector textil e da constru~ao civi: (que, alias, 
perde muito da sua imporlencla pela dispers~o) de longe, 0 mais numeroso sector 
cia classe operaria porlugu es8. 0 .Securo> de 1·10·951 co lculs em 60.000 0 ncmero 
rElal de pescadores existentcs na no!s~ costa. 

Ainda segundo os 'numeros oriciais distribuiam·se do sel1.ulnte modo os 45 mil e 
46 s6cios efectivos das Casas dos Pesc~d c res, em 1950: Setubol- 4.078; A,veiro-
3 .643; Portimao - 3.448; Olh~o - 3.166; Te vire- 3.003; Peniche - 2.704; Sesimbra 
-2.676; Buarcos-2.517; Lisboo - 2.405; Mstozinhos-2.262; Viana do Cas te !o-
2 .170; Porto -; 2.065; Povoa de: Varzim - ) .948 ; Faro-1.249; l8gc. - l:0~3; Cami. 
nha - 915; Selxal - 613; Cascols - 467; Sines - 421; Ancora - 405; Erlcelr8 - 313. 

Oesde ia queromos ad ian tar que leis numeros n50' d6vem criarnos IdE-ias erradas 
sabre a impcrlancia re!a tiv8 dos centres piscat6rios. Dais exemplos bas!am para nos 
por de spbreaviso contra tal perigo : Matozinhos que, segundo estes numeros, figure 
em 100 h,;gar, e, senao 0 primeiro, pelo mEn os 0 segundo centro pi!catorio do pais. 
Segundo 0 calculo do «Seculo) de 5·10.951, Mato,zinhps ti nha, em 19 50, nada 
menos de 5.000 pescadores, enquonto os nemero. ' oliciais Ihe atribuem "penas 
2.262 (menos de metade) . Vila Real de Santo Ant6nib na o figure sequcr entre o~ 
nume.ros acimB referido! . Contudo, 'Bi se encon!ra 0 30 maior centro pfscat6rio do 
Algarve, com rna is de 3.000 p •• cadore • . 

Apeser ca in t xactidao de lais numeros eles forr:Ece~m·nos, contudo, algumas indi· 
cac;:6es sobre para onde devemos ' dirigir os nossos esforc;:os e deles .se podcm ainda 
ti rar algumas impcrtanfes conclusoes: Em prir:-.-t iro luga r, e! ~s mostram·nos que 0 
grosso da classe pi!cat6ria se encor.tra cor:cenlrada numa vinte.na de povoac;:oes 
(algumas das quais sao, ete po r 0uJras raze-es, importan tissimas para 0 P.) e n~o 
dispersa por urna infir:idade delas. EIh segundo lugar, teis numeros mostram·nos qu-e 
.xistem regioe., comp por exemplo a co.sla algarvia de lagos a Vila Real , oode, 

' em povco espa~o e com facilimas comunka~6-es, se (:oncentrem muitos e importentes 
cenlros piscat6rios . Pcr ultimo, se nos lembriHmos qu e e roa bese das inormes rique· 
zas arrancadas ao mar p-or esla abnegada e explorada clesse (segu r- do os r.um~ros 
oficici., 0 valor do pescado, s6 no ecnlinente, em 1950, foi de 964.198 contos; na 
reallc!ade tal valor , cerno fa cflimo seria demons l rer~ uttrap as!ou , de lenge, 0 milhfio 
de contos) que .exisie uma classe cc nser"t"'t!jra na quol £m 1950, e segur.do a «esta· 
!islica indusl'r:<:I>, tra bclham 22.1i 9 opera rios e o pe rs rias - sendo , deste modo, cufro 
dos mais nu mer050S secto res do opereriado portl'g lles - par'a a q l!a l a cla~ se pisce. 
f6ria de a!g~ns dos mais importantes cenlros e chave; se nos lembrcrmos c; ue t.a 

' importa ntes localidades, como por exemplo, Set(;bal , Metczinhos, Pcrtim~o, Olh~o , 
etc, ende 56 e possive! realizar·se urn bern frabalho parlicario, di rigincio os nosses 
esfcrc;:os quase que exch.!!ivamente para os pescadores e c on~'\,ervti ra!; se r.os lem
brarmos que a a lguns des mais importanfes centros Fiscr.t6rios cc rr€spo!lcE.n1 Icdos 
os centros conserveiros desta cor.centrada industrie; que r:a ir.dusl'ria c!e conserves 
8 3°0 dos o pe rarios sao tnulheres, a maicrits fias qua is cornpanhe iras eu tem j ~ ianas ce 
pescadores; que exis tem varios interesses comuns 8S dUBs classes ; 58 nos ler.,b re r · 
mos e live rmos na devida tonta t~do islo; flos cencluiremcs que ce.se r.vclvcndo !:l 
nosso trabalho entre ~s pescadorc5, esfam6s dando pess'O s s egur~s para 0 cesE-r.vol· 
ve r entre as t:onservelras. 

Por tudo 0 q~e fica dito parete· f\o s, pois, que ga nharmos a cl e; s" plscat6ria ptra 
o P., e darmo s_l.im grande passo em frente . 

2 ' CONDII;:AO: Conhccer e viver profunda mente as neces .idades , os prob l~",a~, 
as preocupa~oes e os dese:os dos pescadores, e oufra cond lc;:ao fund zmenta ! do 
sucesso do trabal ho no seio desta classe . Organizer e dirigi r, de facIo, a mobiliZe· 
~ao dos pesvcadores nao e, e fe ctivamente, tarefa facit. A alroz miseria em que viva 
esta cJasse, logo aos primeiros contactos se tarna evidente. E tao evidente e este 
facIo que nem os pr6pri os fascis l'as oussm neg".lo, antes, frequentem~nte, 0 confes. 
sam. Tsmbem nao e dificil achar as prir.cipais csusas de tao gra nde miseri.: ex plo. 
ra~ao desenfreada pelos grandes armadores. explora~ao alrav';s de ume serie de 
impostos e alcavalas realizada pelo governo fascista, desproteccao e incuria dede·, 
explora"ao levada a cabo por certos intermediarios na vend. do p6ixe. Ccntudo, 
nem por ser evidente a mise ria e m que vivem os pescadores e facil identifica.r os 
~eus respons avei s, cl s ;xam. \. e ser complexai e veriadas as formas qu e tO l'nem os pr.,J.~ 
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8 o MlliTANTE 

blemas que directamente afectam esta classe, 0 qt.:e exige urn conhecime:1t6 -cic'11c 
e em pr omena r de tsis problemas. Aqui 0 cor..hecimento superficial, pe!a rama, fra
~assa por comple~o. S6 0 conhecimento concreto, pratico e" aeirna de tudo, 0 senti!r-
~se e vive r·se cs problemas des~a classe nos pirmite mobiliza-Ia. ' ; 
" poderfamos dividir em duas grandes ordens os principais proQlemas 'dospescad,R: 
res: Salaries e segurany8 no traba'ho (nao ha, contudo, que to-mar a d ivisao :eom.o 'i 
mecanic8, P9 i§ "que estes do~s tipos d2 problemas consta·ntemente e in timamenre." s.e 
relacionam ). 

QCento ao ~alario convem recordar: 1°) - Ql:lalquer msbi-lizo~ao que vise a" defe:sa 
ou aum~nto -de. salario nao', pede resultat de paJavrl!s de ordem muito- gerais. A cons
ti tu_i~ao do .~ala.r.io na .base de ·quinhoes, partes..., -percentagens , pens5e_s, ordEr:ados, 
soldadas ,e ,ale 'ob iec lbs (par exemplo, betas na safra do bacalhau) varia extraordi-

, .. nchiamentesegun.d.? a tradi~s.o· ,· 'segundo 0 tip 'o de barco (traineiia, galeao, vapor, 
,cercada, en.viada,etc.), segundo --ae'specie de peixe a pescer (bacalhau, atum~ 
sardinha , ere..) ses"ndo 0 ,ipo de ' aparelho ' e tt1 cnica de pesca used" (rede, an~o.l, 
arrasto, c,erco.,_ ei'c_.)r segundo a epoca do ano (safra ou defe~o), segundo a especle 
de sa fras .( bAca!hau, atum, sardinha), segundo as 'regioes e a te de localidade para 
localldade. - Nao se _'le.ia, co n ~U'do, nesta vari'edade de fectoras. uma complexidade. 
maior que a que rer:lmente ~xi.sle, ' pois muitos oesle:; factor€s a~arecem sempre, 

: .si multaniamente~ 20 .) - As ma iores lutas pelo aumenfo o u defesa dos salarios davern . 
preparar~te e .. dese-,n,c.ad€ar~se dur.;::nte 0 mes de Abril, dadp que as matrfculas para 
'a pesca da ,sardinh'a e d" bacalhao termir,am, respeclivcmsnte, a 1 e 15 de Maio (0, 
que, alias, 050 signifiea que seja completamente im'possivel desencadear estas lutas 

" e m o uIrE.s ··epc cas). 3) - 0 salario des pescadores -e sempre co~smuido por forma, · 
' e interes~a~'los na abt,md§ncia do pescedo; ' co~IUGO , I'a! ff!cto l que r;-----...""'--!!e:ri a contribuir 
para um '_iJb randamer,to da conscier.cla de cJasse, e co ntra baJan ; ado 'pela ci rc; . .ms tan~ ..
cia de gltralmer..te todos 05 pescadores de urn mesmo barco esiare:'.1 c:.Jec!iva:;-;ente
interessado's neS!:6 maxima. produyao ,.e neo ir!devidualmente, como 0 operario da 

- ma ioria dos industrias, .. quando trab,alha ,a tarefa. ' 
N\uHos outros problemas, visando a defes.a ou ,conquista de em nivel de vida mencs. 

. miserave l, sao susceptivais de mobili za rem gra~des massas de pesc3dores . Aper:a~_ 
alguns examp les : h..:ta ccr.~ia cerfos i,-, ~(' rrr:.ed;arbs ou conlra a :mp o:ii~50 ofkia! d~u";' 
tres; luta cor.~ra a infinidade do impostos e alcova !as que caiem sobre os pescadores;; 
lula contra a pe!:ca -;de arrasto r.a p r cx i~icl3de des c~ stc.s, cor:.tra 'os desr.-:a r:do s dos. 
arras!oes e pela vigilancia (:~aj costas conl"ra €lIes ~ scbre tudo espa nhois); luta para 
que as Cas3s:..'90s Pes.cado res c urnpra~ ':Is run;6es de assiste.ncia Em ca!: o de mort.e ll 

perda de pequenas embarcac;oes : e apefrecho.s de pesca, 'doenc;a; invalidez, desem
prego , nascimento, casamento, etc., para 0 que ,segundb a demagcgia fascista, fdram.. 
criada,s, ~bem como as funyoe$ de preparac;ao profissional, ed ucativa e recreativa q-ue-' 
igualmen ~e Ihes competem e que, segundo os proprios numeros fascista:s, nern por: 
sombras cump r.£m; lul a , pela edifica9ao de bairros piscatodos cJesti nacJ o's exclusiva,
mente a pescadores e com rend.as de facto· acessfveis, 0 que, hoje, de modo algum 
aco,ntece; lutl! pela reBlizai:iiq de pbras de cefesa que proteiam os seus bairros ou' 
p-ovoac;ees contra as projuizos result~nles da furia do rr.ar; petc .. Queremos aquii 
chamar a aten9ao para a' importancia que devenios dar a ,Iuta iunto des Casas dos 
Pescac.ffires. Ha-' no continen-l'e ,23 Ca~a,s oue sao outros tantcs organismos da l(fe:ma
gogia fascis!a e de dafesa.- dos ,nt"resses 'dos g randes armadoras : Por isso elas 5.' 0 
od iadas pelbs pes2adores. ConttJdo, a ' pressao massiva dos pescadorl!s pode obri -'" 
ga-· los a def€nderem~Jhes os seus interesses, de modo,. a irmos, assim l .cri.Jndo c .>, 
condi~o.s para as transformarmos em P,'lltentes organismos de d e fesa de ciasse. 

Quanto ao problema de seguran9a no trabalho ele apresenta-s e ·n05' tambem com. ' 
grande var-iedade de formas e exige, par isso, igualmente, urn conhecimento exacto
da situByao concreta . Ali imp5e-se urn porto ou uma doca de abrigo OU" ainda, t> 
simples prol ong2mento de urn cais; acala e necessario urn salva~vidas motcrizado;; 
ooutro lo ca l e impresdndivel urn posto de socorros; num outro e um farol, farolim 
ou simples L3mpada; ali impoe.se urn observatorio meteriol6gico, U'll bar6metro o u: 
ap ena~ urn telefone para a recep9ao de informa95es sobre 0 eslado do tem po e para 
o pedldo de socorros em caso de necessidade; por tode 0 lado se impoe a exigen
ci.." d.e s ubsidios p!,ra :: renova950 da velh issima frota pesqueira, bem como a exi -
9 ,encI8 da modernlza 9ao desta, de forma que nos barcos" que, na faina se. tenham, da 
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astar urn pouco cia eosta, nao falte <:m pequeno posto emiss.or e receptor, bem 
como urn motor; Frequentemente e 0 desassoreamento des barras qu~ se impoe; etc. 
etc .• Contudo, se <qui podessemos fazer 0 estudo dos principais factores do naufr'iI
£io, chegariamos a concluseo que e na falta de portos de abrigo, de barcos salvil
-vidas motorizados e a postos nos dias de vencaval, de informa~oes sobre 0 est~do 
provavel do tEmpO e de motores nos b"rcos, que se encontram geralmente as ca.u's~s 
dos cesastres. E para tais problemas, pais, que nos mais deverTlos vonar -6 atenF~o 
na mobiliza~ao dos pescador"s em terno do problema da seguran~a. 

Como e sabido, e ainda vulgar en:re os pE!CaCOres a cren~a na inf;uencia de 
• Deus >, (santos) ou (fatalieade» nos desastres. Sempre que hoia cportunid~de e 
SEm que os afastemos, cabe, pais, a n6s, ccmunistas, mostrar-Ihes que as 'causas 
de desastres nao residem na influenda de entes sOQrenaturais, no «destino > au na 
ruda do mar (factor com que sempre se tern que contar), mas sim, fundamentalmen
te, roa incuria do governo e no desprezo a que este vota 65 reais necessicades dos 
pescacicres. _ . . . 

3" CONDI\=AO: a ausencia de sectarismo e 8 adop~eo de iustas formas de orga
niza~ao sao uma cutra condiyao para vencermos 0 atraso do nosso trabalho no seio 
desta classe. 

A consciencia de que nao pod.,mcs prescinair dos ma is vastos sedores do prole
lariaclo, ainda que politicame..nte atrasados, bErn como a ideia de que nurn sector 
com 80°0 de analfabetos, como (J 0 clos pescadores, nao iremos, por cErto, encon
traT 0 desenvolvimento politico comum aos metalurgicos das constru~oes navais de 
lisboa-Almada, aos corliceiros da Margem Sui, etc. etc., muito nos a iudarao a 
ccmpree.nder a perigosidade do seclarismo no trabalh o a realizar no seio de uma 
dasse, que, como esta, tern carac.terisHcas espedais e e politicamenta atrasado. Aqui 
hii que nao esquecer urn s6 moment:> 0 iso!an e.nto em que vivem os pescadores, a 
for~a da traci~ao e supersli~ao , a H.!i3 durissima vida e a mais elevada taxa de anal
ftbeHsmo. Ql:eremos aqui ch()mar a i)tE- n~ao para 0 f~cto de exislir enlre as pespa
c orES c-rn sector com for te ccnsciencia de c!asse e, polHicamente, bas~ante e~<;J-are
f; ido: !rata-se dos pescadores de b~colhBU que em numero de mds de 5.0'00 50 
cisiribuem principalmenl.e por N.a ~oz i nhcs, Avei ro, S€tubel, Nazare, Figueira da f or; 
Viana do Castelo, Afureda e Gafanha da Nazare . " 

ligaco com es tas circunstancias e com outros, como a estadia de long os pettodos 
no mar, a irreg ularidade no tempo de trabalho, a frequencia com que os pescadores 
ro-.uC:am de barco e ale de centro piscat6rio etc.,etc., Foe-se-nos 0 problema da 
"do p~30 de formas maleilveis de organiza~ao partidaria. Aos organismos celulas de 
Fescadores e inc'espensavel term os em ccnta todos estes factores, se, de facto, Ihes 
c, t.::E:remos sarantir urn funcionamelo re lativomente regular e capaz de desenvolver 
os pe~c;:adores como quedros do nosso Pcrtido. 

rorem ao pe-nscrmos na o.rganiza~ao des pcscacor£s ha crr:a ideia cE:ntral de que 
c!evemo:i estor possuidos: todo 0 trabalho de erganiza~ao deve "isar a mobiliza~ao 
ime-d iala em terno dos problemas da classe. Sendo assim, parece-nos que 0 mais 
impo rfante, pelo rn~nos para ja, nao e atrair ao Partido urn au outro pescador, mas 
.im influenciarmos a classa no sentido de a la n~ar na luta e dirigirmos efectivamente 
!sl . lu ta. Para tal, e indesp£I;savel que as nossas organ iza~oes litorais alarguem e 
mantenharn, atraves· dos seus quadros, contactos regulares com as mais destacados 
pescadores (contactos esses qu e ate, atraves de simples conversas, desde que regu
lares, pod ern ser eficientes) e os levern a organizar, sim, as suas Comissoes de 
Unida o e por barco, por rei\'indica~ao (quand o esta nao se prerida com 0 barco ,. 
Comissoes Gerais de Unidade, etc., etc., atraves e par meio das quais a orienta~a6 
do nosso Partido 'seia levada a toda a classe. Esta sera, no actual momento, a forma 
rna is pratica e eficaz de dirigirmos, realmente, ·as lutas dos pescadores. Este sera 
tambem 0 melhor meio d e fazermos urn acertado reerutamento de pescadores para 
o nesso Partido. 

Isto nao sig ni fica que nao se deva procurer que os mais deslacaecs pescadores 
leiam ou Ihes sei" lida a imprensa do nosso Partido, que nosso P. deixe de publicar 
do ccm7nto.;' dirigidos esp<:cialmente a os pescadores, quando as circunstancias de 
luta 0 .mpoem, ou que de,xem de se atralr ao Partido os pescadores desde iii pro 
vados na luta e se constituam em celulas partidarias; a que significa, sim, e que, de 
momento, 0 mais impo rtante e 0 desenvolvirilento da organiza~ao da classe para II 
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6 MILITANTE 

lula imediala e que a ex leOlsao da organiza~ao partida ria no seio da classe deva ser, 
sobreludo, fun~ao das neeessidades que· a propria o rganiza~ao e mobiJiza~ao da 
classe imponham . . . 

Tenhamos iniciativa e decisao na' conduc;ao das ' lu tas, espreitemos as furas, como 
costuma dizer~se, e., audaciosame-nte, tomemos medidas praticas, nao primitindo que 
a oportunidade nos escape. Sejamos persistentes e sem"pre entusiastas no nossa tra · 
balho. Nao nos deixemos veneer pelas di ficu ldades q ue tal Irabalho efectiva menle 
tem; nao nos deixemos desanimaT pela na o obten~ao de exilos faceis e rapid os . Se 
assim procedermos, nao vir .. longe 0 dia em que tenhamos ganho para 0 Pa rtido 0 
apoio destes valenl·es proletarios do mar. 
AVANTE, PO lS, PElA O RGAN IZAC;:AO E MOBILlZAC;:AO DA CLASSE PISCAT6RIA I 

MOBILIZAR E ORGANIZAH AS·; MULHE~. . . 
TRABALHADORAS . GES 

. pCP 
E UMA TAREFA Fll'NDAMENT 

Ds. maior ou T.l(';::lOr m~biliza~ao das mulheres depencIem. m ·.:itas yezes, Os res~lta
dos das lutns rehindicativas ds. classe trabalhadora. A mn1s om.pla mobnizs~ao 

e -'organiza~ao Gas mt:lhercD. 1e!1to pela forca que r epresentam com o pels sua 
comba.:tivldnde, e pois de cnp1i.al ir.ll'orUincio. ns.s lutas do pfoletnrlado. 

As mulheres trabalhadorns na~ se tern limitado a participar activc.menfe nas hI·tas, 
pais em mt:.i i ~os C O-gO!J as mul heres coloce.ram-sc. no. vnn,g-c::nrdn, a. f rente dos homens , 
no. conquis1a das sua.s r ei"'i!l.dico.~ocs comuns. Ainda recentemente 600 operaria s 
conseneir-as de Setubal concentr.e.ram-se j unto do Gremio, Sindico.to e LN.T., exl
$lindo e ~o.ruruist&ndo um mes de sllbeidio do defeso que. 05 industrinis prctendiam 
roubar. A vit6r io. conq·'.:list&.da por essc.s cen"tene.s de operarins, devido a sua. uni dade 
e firmez8., nno foi bcniHcinr someL.te as m ...... l hercs. Os homens tnm.bem f ora:::a benl
ficiados, po:i:s el~9 tambem seriam roubndos, npesar de nao terem participado na luta. 

T..nmbem recentemente, 80 opernrias corticeiras do. emprezo. Barreiras, no L a'vradio, 
Iorom despcaida!i'. Tods.. cssas IDulheres deram um grande exemplo de firmeza e 
nmeaurecimen·to politico obrignnd::> a gerencla nao somtn te a readmiti-lus como a 
po-gil: ,£) dia- que ·tinhn.m pe:l..'diclo, 

POt Qutro lc.do •. e -.:;m facto evidente ~ par1icipn~ao dcstacn.da dc.s lnulheres nD.S 

lutB.e dn cIn~se cortice:ira da :r...fo..rgem· SuI ao Tejo . Cas os hOllve _ern que a ausenc .~a. 
de certae operari:.u roD]' ~'G.es"!aco.das e presti8!aclas fez !utca.asl'J t nl~u:!:ilc.9 Iut~t"s e 
conceni:re. ~oea projectndns. -

E stes exemplcs compro,,-aro n combatividad·e das m"31heres e llS grandes p0f5s1bilide. 
des existe~ .. ~ e-s para uma n::.~i~ ampla mobniza~ao do proletariado femenino. 

1!.:n mui"tns clc.sses e empre.zas as ID>1Iheres constit u em a mai'oria. t ais" os ~asos, por 
exemplo, de. industria tcxtil, conservdro. e em muitas cmprezs-s corticeircs. Se neS~s.i 
emprczes e d c.ases, 0 p r oletariedo femenino nao for m obili:r.: ado para e. luta , isso 
sfgnificQ. nao hnve:i" urea verdadeira "ti.nicle.de e mobilizu!;3.o . A o.usencia ou a debil 
particip n~5.o das mulheres .ness8.S lutas podem comprome'~er, e ge:ralm:ente comproma
tem, o s SetHI r esultados . 

lima aas principais razoes da debilia.8a.~ da- l"tl:& em C-:1f:!lo: da clas"se corticeir a, 
r eside prec;samen-::e no. fraca m!)biHza~ao das m"".llheres . as quais const:'t-ucm a ma10ri a 
da classe . Se (.5 ope:d.rias cort iceiras fotem mds h.l"go.mente rnobilizadcs e or~ani
znda!, os resultados do. lutn eerao outro:" • 
. U zco elss p r incipais razoes po:rque as v-it 6rias dos camponeses alen·teianos no d ecor
rer das ceifas deste ano nuo foram nind.a maia n::nplns, deve ·se preciss.mente a fr:l.ca 
mobiHza~ao das mulb.eres. Se os campones&s t ivessem pnrticipado mais D.ctivamente 
na luta, Be tivessem comparecido et:l mass&. nllg Pta~ns de J orna9 e participado nas 
C omissoe!l de U n ic1 e.de, CB res\.:ltados do. l ata: teria.m sido outros e as jorna!' terla.m 
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subido ninde. mnis . , 
A eX,Rerienc:a indica-no. que A UNIDADE ENTRE OS OPERARIOS E AS 

OPEPA.RIAS, A UNIDADE ENTRE OS CAMPONESES E AS CAMPONE
SAS t E SERA. A .MELHOR GARANTIA DA VIT6RIA. Re£orfar e ampliar 
e!lSEl. -unidc.d e e pOlS u'in: dos' f actores fundamentais para a conquistn das reivindic8~5es 
ranis prementcs e imedintas dn classe trabn,lhadorR . 
. MAS PA RA QUE POSSAMOS MOBILJZAR AS MULHERES TRABA
LHADORAS t NECESsARIO ORGA N IZA.-LO. E i5so 56 sera posslYe! consti
tu'ndo nas fllbric,. e no campo COMIssOES Dl!; UNllilADE; nuns cn.os 80mente 
com rn.ulheres e, noutro6 casos, attaindo as mulheres mais combativ8S e des tacadas 
as Comissoes,lado a lado com os homens . Nas COMIsSO:eS DE ' UNIDADE da 
cla stic cortke:1ra nao participn"vQ nenh'l'l:ma operfiria, nem existe formada qualquer 
Co:nissao de overarias corticeiras. Aconleceu prcciso.mente 0 mesmO~ 1l06 ·campones~s 
d:urcnte as ceifas, pois nuo hav:a, ~ern he. qualq:uer mulhe:c nas Comissoes de lorna 
e de Pra~a formedas. ncfm foi formada qualqucr Comissao somente com ml:!lhere5. 

Assim. e evidente ciue sem a organizD.,ao das mulheres trabnlhadora.s -- em , Com-is
soes de Unidade nno e possivel m ob il izar amplamente as mulhe:es e porttrnto -.::ods. 
,Q. luta e~Tac~ao de massas sera prejudicada e em muitos c a sos comprometida totel
mente . vejar.1os um e~emplo. 

N 5. empreza de co:ti~ns «~i undet », no Seix£l.I. trabalhc.vnm rccentemente ( antes 
dos acs ?caimentos ), 2.$0.:) operiirios. dos quai~ 1..500 cram mulheres e 1.'000 eram 
homens. Parern, n9. COMISS'AO DE UNIDADE eXlstente :c.estn er.a.preza, nao 
pa:riicipn nenhuma ni.-olher. nem h a constituida qualq::.ler C ore.issuo de muI1lere·s- e 
i.~so 5i~nificn que 0.5 mulheres, is-to e, n maioria do prolets.rhdo desta emprezD.. nao 
tem uma partjelpa~fio dir igente e orgcniz adn na luta . E. s~nc1o assim. sera de es1ra
nbar q(~~ n Iuta aos operar1 0.s corticeiros: da Mundet, sofra de gravf'_s dcbilids'des? 

SERA A MOBIUZA<;:AO DAS MULHE.RZ:S TRABALHADORAs ("<A 
FABRICA, NA EMPIlEZA, NO CAMPO), QUE CRURA. AS CONDICOES 
E';SENCIAIS PARA MAIO RES AC<;:OES DE MASsAS. 

MilS para isso, e f '"ndamentnl combatcr SISTEMA.TICAMEN'I'E a 8", .. e s1:b.ti
ml1cao existente da part:: C!e m u i tos ca:nnradns e orgnni zD.coes do noeso Partido pelo 
trnbalho entre as mulhercs. DISCUTIR e analizsr O BRIGAT6RIAMENTE qual 
n pariicipacao des roulheres nas lutas relvindicativas realizada s ou em d as de rca
l:izar e umn das . melhores formas para combnter esso. substimarao. Porem. i5tO 
eoJ'T'l ente nao basta. . 

:t necessario fazer compreender n todos os n08S05 camarada 5 a for~a extrnordina
.ria crue constitui 0 proletariado f emenino e as muitas e gr andes provas d e combati
vidade c firmeza de que tern dado tsntos exemplos. t preciso combater as conce
p~oes de m u itos camarlldns que nao obstan te serem o perarios e camponeses, posst1em 
todavia os conceitos pequeno-burgueses de que as mulheres nada valem, nao sao 
lirmes e combatiyas. nao merccei confia!lca. t necess6.rio fa.zer compreender que 
quanto maior for a explora~ao impos ta as mulheres, maior sera a axplGracao 
impos ta £.05 homens. Fazer compreender que a vit6ria duma lut-a reivindicativa das 
mulb.eres numa fabrics ou rancho, nao ira beneficiar somente as plulhercs. eia ira. 
beneficiar tambem os homens, isto e . os Sel.!6 companheiro's de trabalho. 

Em multas or~B.niza~oes operiiriss e cc.mponesas, nao existe q:ualquer Ir.ulher 
or~anizQ.da e l igada ao nosso Pa. r t ido. Toda .... -ia. ness as fabricas, ranchos e Ioc£llida
.des trabalha.m muitaa vezes companhei'ras. irmas e maes de camarsdas nossos. :t um 
facto q:ue m (:1.itas aes!:ias mulheres poss:xem todas as condi~oes essencinis · parn. tere1:a 

·"ti.m contDC'~O estreito e regular com 0 Partid.o e em muitos C3.S0S para estarem 
!,organizedas em celulas: fem p·nlnas Oll celulas mixtas do nOS50 Parti do. LF ... V A R 
-ISTO A PRA.1'ICA t UMA T AREFA DE TO DOS OS CAMARADAS E 
ORGANIZA<;:O ES. 

.. Entretanto, 0 que e indispen~avel e impcrioso. para onde devemos a'~irar com 0 

peso do nosso esforco. nao e frazer esta ou aquela mulher ao P a r 'Hdo (embora iato 
' se imponha e seja muito impor t ante ), mas e sim encontrar a forma justa d e as 
mobilizar e orientat para a luta activa pelas suas reivindica~oes econ6micas e 

..socials, na I '-1ta em defesa da Paz, etc. . E p ate. aqui que devemos atirar com a 
nossa atenfao, encarando entre outr". formas, A REALIZACAO DE REUNIOES 
LEGAlS COM MULHERES par.A discutirem os seus problemas e reivindica~oes ~ 
delinea,rem as aC~oes e formas de ~t'lla~ao a levarem A pratica. 
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12 o MlliTANTE -------------------
Sahereos que nao c fadl. em certos meios, realizar um serio e c.mplo trabalho de 

orge-nizll.cfio ent:rc as mulheres, por ser diffcil reuni-lr.s e outras dH.ict::ldades . Porcm, 
pain as com~.:n! s·~as nao h a tnrU:ls faceis e todas as tardas serffo realiznl'"cis no. 

••• "~ml ~. ~ ;;'~.;~~. ~. i;~ ~~.~~'~ R Il~) 
ItE SOLUG ,'.O fJ.Q SECRET,\nIAlJO snmm AS PBISUES 

1\0 ALE?'TI'.lO J\U A~O DE 1949 

N0 decorrer do ana de 1949, nas regtoes de Vendas Novas, Montemor-O-Noyo, 
fer reira do Alentejo, Mina de S. Domingos e outras loca!idades, (oram presos 

dezenas .de camaradas e simpalizantes. 
o fado de s6 agora, de c;::o rritlos tras anos, 0 Secretariedo se pronuncisr q:.;anto a 

tais piisoss, ravela Cr:la deficiencia da Direc<;ao do Pa rtido e de muitos camaradas 
e organiz3s-;oes, apesar das dificuldades E:xistentes para 0 apuramento do comporta.
mento de algumas pessoas. Apesar disso , ainda hoiE', 0 Secrelariado nao esta em 
condi ;;oes de se pronvnciar so:>bre todos os elementos entao pres os, 0 que rev et~ 
exisnr substims9ao da perte d e c;! Guns car.1aracas 50bre este as?€cto leo imr:ortonte 
da discip!ina partidiHia_ 

For terem traido, fa zendo denuncias, declarac;oes e «confirmac;oes >, que pravoca
ram rrisoes dot,;~rcs c.amaradas e facilitarem' a aC y60 ciiminosa de PID E, 0 Secretari
ado RESOLVEU EXPULSAR' DAS F ILEIR~\S DO PARTIDO as seguintes e lementos: 

De VENDAS NQVAS:-Diogo JOS3 Eorracho, Flamino Pacheco, Jose Flamino 
(Arlin do) Cons lantino Mota, luiz Antonio Firminio (Dionisio), Manuel dos Santos 
Cardoso (Veiga), FlorimundQ Tenrinho, Francisco Almeida Carva lho e Augusto Silva 
Figueira _ • 

-De MONTEMOR-O-NOVO: - Antonio Marques, Jose AdElino dos Santos (Domin
gos), JO BO Joaquim Mac had o (-Fernando), Antonio Malhao, Antonio Joaquim Rebar
queiro, luiz Bento tstreitinho, Manuel Joaquim Roque, Joaquim Augusto Badalinho. 
Este, ultimamente, tern fomentado um trabal ho de provoca~ao e desagrega~ao, 
tornando-se um agente de_clarado do inimigo de classe_ 

De PEGOES: - Alberto' Go'mes, Manuel Gomes, Joao Miguel e Jaime Martins 
Carrasquelra _ . 

De LAVRE: .,- Sezinando Marq<;es Constantino (Xavier) e Jose Marques Gouveia. 
(Joaquim )_ -

De S_ TROCATO : - Salvador Vicente da Silva (Tavares)_ 
,De fERREIRA DO ALENT EJO: -lvo Augusto Gameiro, Manuel Montes MaJques e 

Joao Ferreira Morgadin ho_ ' 
De MINA DE 5_ DOMINCOS: - Augusto Bento Va ladas Molarinho, Jacinto Ca.n: 

d~ias, Jose Rodrigues da Gra~a, Silvino Joaquim Marques e Joaquim Martin. Danario . 

o S€cretariado consta ta que alguns dos elementos agora expulsos lem feito 
esfor~os para readquirirem a confian~a das massas e do nosso Partido, tanto no 
perfodo prisiQnal (Iutas varias, greves de fame, etc_), como ja depois de libertados. 
Porem, e bom 'salientar, esses factos em '1ada dimin uiem a cobardia e falta de han , 
radez que os conduz iu a trai~ao frente il PIDE_ . -

o Secretariado indica-Ihes a caminho da lu ta legal e aberta como a unico que 
pod era possibililar uma evenlua l reabil ita~ao_ 

Q uanta aos elementos prescs nesia mesma altura e sabre 0$ quais 0 Secretariado 
nao ,se pronuncia , FICAM AFASTADOS DE TODA E QUALQUER ACTIV IDADE PAR
lIDARIA, enquanto a Direc~ao do Partido nao se pronunciar sobre caca 11m deles. 
indiyidualmente _ . 
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