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ANO 23,0 III "'BRIE - N,o 85 '" ./ 
FEVEREIRO DB 195/1 , pnEt;o iSuo 

Pro!etarloll cle todos os Paises; UNI-YOSI 

BOLETIM DE OR G ANI Z AI',;AO D O p.e.p. 

POPULARIZEM05 0 PROJECTO DE PROGRAMA, 

ORGANIZ~NDO .4 SUA DISCUSSlO 
A VI ' Reiin iao Ampliada do Comi!e Centra l, ao colo

c ar a toaos os co munistas a la refa de se populari~ 
. zsr entre as massas· o Projecto de ProgrBma do Psr· 
tido, con .~ta:o_}J qu e as organiza~oes d o Pi:ri ido nao es
tavarn a re(t!izar urn estud o atGn to e urns d is cl..:s~ao far 
ga de tao importanre d ocumento no inte rior do Portid o 
9 1 co nsequen)c,inente, e ntre as messas Is boriosas da ci
dada .. d o campo e entre 6 intel ectu~ l; dad e . A VI ." RB · 
uniao Ampliada .fio Comite Central s a! i<ntou com ius ' 
teza que os membro s e org t:\n izac;oes do Pa rHd o nao 
~ i" hDm sabido apr oveitar p&r~ 0 se:.J tr8bl'Ih o de mo 
b iitza(:eo e organi.?:a~ao dss ma.$ses, e em primeiro fu
liar da clGsse .p.Berlir ie, 0 r ico materiel que 0 Partid o 
pu~era II sua AlSil osi ~1io . 

P6ss .. dos sols meses.sobre a r ea lizu~50 da VI, 8 Reu
r. ii o Ampl iade do Comi!e Centra l, veriflca· so que pou · 
~o se avan t; ou!. neste terrf'flo. 0 que tern de consido 
ra r-s e cema uma g ra ve debi lidade do nosso tra balho . 
, 0 Particlo availC; OU pouco na populBl'jza ~tio e I"!&:l d is· 
c U$sao do Prcjec to de ProgrC!lma, porque tambem nso 
consegulmos avan c;ar muUo no comb ate contra os d es 
vios seclarios da que p5dece a tr8blliho do Partid o 
que , como f!cOU d£: rn o{l&trado na Vl.8 Reunilio Ampli!t . 
da do C omi l'; Cen tral, " fast~m os comu nistas das mas· 
~OS, entr"\'~m a luI .. c o;ntra a s diflcul dodes e enfrequa-
ce(T1 a vontad~ do Partido. , 

E preciso aVal\~8r mais no combe te con tra os errO$ 
s eciarios , virando nos rn ais e me is i para as maSS8S pa
ra poder mos veneer 0 atras o sobre a di!C1l 5SaO d o 
Pi'oiec ~o de Programe, ta nto no interior do f1a r tido co 
mo e ntre as mS.5SCS$ . 

A o q;;a nize.;:no e fun diHnental para que po~sa tel' lu 
ger 0 Estudo e a discUS5BO do Projedo dID Progra ma: 
pr imeiro entre os comunistos d e cada organismo res ~ 
pon , llvel do Partid o; depois nfts celula. ( padicu lormen . 
fa nas cel ulos de em p resa ) e em s eguiclc e ntre as mas 4 

ses que vivem e trabalham na zona de 6ctu3~ao do 
cada organiza93o do Partido. Organizar reunio es de 
l."1 ilitantes do PlJrtido especilJlmenfe para estudar e dis· 
cutir a Proiecto de Programa e a discussao e ntre as 
massas, destacIJndo-se os camars dos ind ispel1saveis pa
ra a re(diza~ao desfa s tarefas e e~ercendo-se 0 indis
p ansa vel contro le pel.., seu cu mp ri men to , e is 0 que nos 
parece de aconsel har . 
.. Da ti x e cu~ao pr;)tica destas terefe s r esuit?:; ra urns dis
cussao co lectiva , como co le cti ves sera o obriga toriamcn· 
te as o pinio es e c:onclusoes tirsdGs . E is to e mu ita im po r
tan te para que 0 Parlido a dqulra um rna is r.i10 nivel id e · 
c l6gico e polit ico e un. msl ho r conhecimento da sUua
c.ao e d os enseios e necess i.dades das m!;s suS populares; 
melhor conhecimen to que se concr€ tiza ra na eJobora c;ao 
d efin itive de urn Pro gr oima que expresse melhor as a s
pi rfi~OGS e in teresses do povo portugues e de Portugal , 
e que sG ~a sU5cepHvc; ! d e unir miihoes de po rtuguese s 
nn luta pels sua realizaC;6o pra!ica , 

No orgc niza~ao do e.sludo e da discussao do Proia c
tP de Pr ogrema no il)ferior do Partido , importa ter .sem
pre e.iJl conts 0 "Ivel dos c a marad as que pa rticipem na s 
reunioes , pa~a que 0' " ponlos d o Projecto sei~ m expli· 
cltdos pelos cemerodas mal, experlenles d. forma s i",· 

r or ANhc.\R 

ptes para qu~ possum ser :omp reendldos. E im po rtant" 
ter-se farnbam en;a con te a composi~ao das reunioez: se 
s a tra ~a de cafT'arC}das operArio! in dustriais paTace-nos 
seT de aconselhar., q ue .5e aprofundem mais aquele.$ 
pen tos que respeitam pJ rectamente a class. dA~ra ri8 in 
d ustr ial . Sa, pelu contr~.fj9 , s a t1a t.~ ~ Q ". c5ps rA;'ios agrl~ 
co las, parece· nos se r d e ~acon5e ; h e r q.u{: se a pro fund em 
mais a qua le s pon t.os referen tes 80S problemas d o cam· 
po e, em parlicu le r, B Reforma Agra rie . A i.rp ~ e outros 
deve explicar.se, d e maneira bastsf1fe zompreensiv€l, a 
nece!s idade e. a e no rme importancia que representa a 
olien,a do cla5Se operaris cem o s ca mpo ne,e. pobr". 
pa ro 0 derrubsmcn to de: camarilha sa laziJr is ta , p rimeiro, 
e pa ra a conqui5tlJ de urn reg im e socic lis ta , onde Q ex' 
pl orft~ilo do homem pelo homem n50 tenha lug6r, de
poise Uns e o ulros, deveriio ficar c om ums ideia mais 
au men os clar~ \ca n.Gcessidade d-e se realizar nit prsti · 
ca e ssu elians:a e t~ inbern as dificuldades que isso com
porta , tend o sem pre P·ol bas.o a luta pe l~~ r elvindic5;;:oes 
parrlcu!ar6s de cad ., utna da s cI~~ $e5 9!n caU$a e p€las 
reivlndicac;oes que s ejom c omul1..} .8 toda':\j. como, por 
exam plo, a luta pEl la defesa do paz, .. .,. , 

Peroc9 -nos ser C!sta Lima parl e do c()mi ... ~o. e _pBrcor
re r para q ue a.s organiz a ~5as d o Partid e; .o C5 mem bro.! 
d o P.e rtido ad quiram as condl~oe.s para , podorem orgu· 
nizar a d i, cu'liio " pcpul"'iza~a o do-. I'ro jec1o d" Pro
grama entre e..s la rg s s ma5 $D S p o pu !a rcs .. 

Es.sa discusse o e pop ul ariza~8o d evera ter sempre por 
bas e cos r eivin dica~5 es ex pressGs np: . Prcie<:,to r eferentf!5 
a cade! classe ou cama da da po pu!a c;a,o e m particula r , 
mas fambe m 8S re ivindicat;:o i1!S comuns a todas as clas!c!3 
e cam£dss dlJ popula~oc·, p·o.js s6 assinl 0 P~,.rido po rle
ra ganha-Ias para 0 Pro.grams_: e p ef.~ -ts. unid ode d e -9C9aO 

(pon to impo rt~n ta d o Projecto de ,Programa) p~ra 0 der· 
rubamento da ca ma rilha s&lazaris ta e pola in!;. t-a urayao 
de um gover no democrblico de Unidede Na cione l. 

Na discusslio do Proi"llto',pe Program. a fo menta., 
por examplo , entre os p;cquenos camponeses, 615 Oiga.
n iza~oes do '. ~.Partido ·das 'regioes ca mponesas de vern at
mar-se d& uma gra nde pccie ncia • serem perss veran~eu 
pa ra pod erem realiza r um trabD lho fecund o entra al es. 

A grand e burguesia ce pileli sla, os gra ndes s grilric. 
e 0 ,S 4i U g over fl o - no CISO presente, 0 go\'erno de 
Salaza r - para ma nter·sm- os seus previlegi os c tni.:ns.i
fi ct:r a oxplora t;: ilo da s massas campOne$3~ i al 6m d as 
formidavei s f or~as repress iva s de q ue di spoem, pr-:5'ci.1.am 
6incia de eng~na r Qssas mas.s.s, nao r !:cuando, P ;:i i i'; t3-
so . ante a mentira e ~ colunia. Se rvi ndo-se de tor m.ida w 

ve" meias de propaganda e tendo no g o verno e no a l
to cl e ro reacciona rio fie is servidores, os gra ndes c a pi 
talistas 0 ag rarios le'lan tam oos qustro ventos 0 CS p-aB 
talh ci do comunismo, apresenta m os comunisto$ c c mo hO'~ 
mens maU5 e sem escrupu los, be rrendo mil ha rs.s de va
ze. oos cuvid os dos pequeno. e medios cam ponesos 
que r:s comuni.5t8s querem destruir a (am!lia e q ue SIS 
eles tomassem 0 poder Ih". tiraria m o. seus pob r.,. bo 
ca dos de tar"a, .' . 

Niio dcvenlos sub'lstimar 0 efelto de I~o vii prOPQgBn 
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.., MILITANT 

da, porquanto ela tem conseguido' resuHados im
portantes para os sugadore~ do sangue dos .traba-
11ladores; resultados importantes, porque nao lem 
{fdo a contrabate -l a urna boa propRganda (semp re 
J11uito dific il nas condi<;oes da ma is feroz cla l1d es 
tinidade) e parti cularmen te um eficiente t rs balho 
de or~an iz ~. c;ii o do nosso Partido entre os pequenos 
e medios camponeses. 

gue modific terminada situac;ao, neste caso a sj
tuac;i\o de miseria em que vive 0 n08SO povo. S'9' 
pela lilts se conseguira tal objectivo, portanto, d 
dever eo papel dos comunistas nao e aoenes 0 de 
cons!atar os desejos dRs massa~, mas 'tambem () 
de transformar esses desejos em luta pel a sua rea
liZ8eao, orga niz8ndo as massas para travarem eisd 
luts sagrads. 

Outros expressaram a idel a de que 0 Partido iriri 
fhlzer isto e dar aquilo ao povo, quer dizer, tortia r 
re alidade imediata aquilo que se diz no Projecto' 
do Programa. _<4 

Se e verdade que esta ideia reflecte confianea no 
Partido, tambem e ver:iade que revela incompreen
sao e a i raso politico, 

No s.eu Projecto de Programa , 0 Partido t;>ropoe'; 
-se lu tar, juntamellte com todos os democratas e 
pat riotas portugueses, pelo derrubamento da cama
rilha salazarista e pela constitui<;ii o dum governo 
democr{lt ico de Unidade Nacional. Paralelomente, 
pro poe nOla seri e 'le medidas democn'iticas para ia l 
governo reaU zar. E compreenslve l, poi&, que 0 Par
tido so pode prometer que lutani com todas a s 
sU'a s" for <;8s , dentro (se participar nele) e fora de 
tal governo pela r ~aliza9iio pratica e imediata de 
tais medid as democraticas. Apos a realiza<;ao de 
Elei<;oes Livres, quer dizer, lOgo que 0 povo tenha 
eseolhido os hom en s que deseia Vel' a dirigir os 
destinos da Nn<;ao e a forma de governo e de re 
gll11e qu e deseja ter, 0 Partido Comunista Portu
gues orientara toda " sua ac<;ao no sentido de que 
a vontade do povo, livre ment e express", seia res
peitada e os seus dese jos realizados. Co rnprcende
·se pois que s e 0 Programa do Partido se vier a tran s 
formar no Programs da maioria esmagadora do nos
so povo, e sobre isso nao temos duvidas nenhu 
mas, 0 Partido Comuni s ta Portugues mobilizanl to 
das as s uas forc;as para lutar pela sua realiza,ao 
prMica. 

NMurnl men t e que, PO falarmos assim, contamos 
com a c\asse operaria unida, com todos os traba· 
Ihadores, com todos os homens e mulher es pro

Na discussiio js travada forsm emitidas ,1Ilgumas gressistas, ~.distin"ao das c lasses a que perten' 
opinioes a que importa referir·nos desde js. <;sm e de meios de T6i tuna, com a juventude , corn 

Para vencermos 8S debilidades do trabalho do 
Partido entre os pequen08 e medios camponeses e 
necessario realizar um !1rande esforeo de caracter 
organizativo, tanto no aspecto especificamcnte par' 
tidario, como l1a criac;iio daR mai s variadas form as 
d e organiza<;ao, as mais simples e , pflralelamente, re
a li za r com grande paciencia e perseveranc;a nn! trs
balho de esclarecimento , lev ando ate eies a parte do 
Projecto de Program a do Partido que a e les se refere 
e m especial, falan do·lhes verbalmente e POl' escri
to , de toda a documentaeao do n os so Partido re 
fe rente aos problemas da terrs. B precise qu e eles 
-veiam, por experi enci a propria, que os comunistas 
s ao os melhores e ma is con seqllentes defensores 
(los sens interesses e que a pol itica do PaJ,tid:.> 
Co munista Portugues, longe de prever a expropri' 
a <;: ao dos seus bocados de terra, defende que a ea
s es bocados seja acrescent ado um lete de te r 
ra que , e m conj unto , seja suficiente para q'ue 
el ~s e suas familias ten ham urna vida modesta was 
fa d s. Natura lmente que e im port ante fazer- J'lj'es 
c o rn preender que , para que a terra port uguesa sela 
en tregue a quem a trabalha, como 0 nosso Partido 
defende, e condic;iio illdi spensavel lutar po r e la, e 
que nessa Juta eles tem na classe operar1 s, nao ~fpe ~ 
11a B 0 seu rr.elhor aliado, mas tambem 0 seu guia , N.un
en devemos perder de vis ta que sera atrav6s do con 
v encimento amigo q lle 0 Partido ganhara a mas sa 
d OH pequenos e medios cam pones es e de todos 08 
proprietarios que cultivem a8 suas te r ras (ex cel?tu
ando os agrarios) para 0 Programa do Parti do' e 
PSI'S a luta pela sua realizaeao. 

;',: * * 

Assim , alguns camamdas Ott, simplesmente, al' to do 0 povo la bori oso de Portuga l para, pela luta ;' 
9,un s trabalhadores, expressaram a ideia de Que 0 imporem a sua vontade e desllios. Os cOlTl unis tas 
Projecto de Programa ee bom e que tomara 0 po- nao poupariio esforeos e canseiras para unificarem. 
DO que aquilo que neie se diz se realize 0 mais tal luta, porque ela e a luta pelo bem estar do nos
d epress a possivel». Este dese io js e muito impor - so povo, pelo progre~so e independencia de Portu'
t aut e , mas nao e apenas com 0 deseio que se couse- gal, pela Paz. 

----_IIII.iI2.lO-.~ 

por JOAO A VI.' Reuniiio AmpJiada do Comite Central desta
cou a importancia dedsiva da organiza<;ao para 

. at ingir r itpidamentE' os objectivos politicos ime- gran des concentrac;oes prole tarias; prom over au
(liato s da clas se operaria e do sell Partido no mo- daciosamente a direc<;1io das celulas e das orga
lnento presente. niza<;oes de base os mel hares activistas e recrutar 

Atacando () sectarismo que penetrou em todos os para 0 Par tido os trabalhadores ma is combativos 
sec tares da noss[\<·.actividade poli tica e organizati- e li\jados a sua classe; enquadrar todos os membros 
va , a di ~ ct1ssao pos j!tl1 relevo as principais defic i- do Par tido em organismos colectivos e intensifiesr 
encias do Par tido no . terreno da organiza<;ii.o, as os metodos de direc<;ao colectiva, fazen do partid
quaia pod em resnmir -se nas segui ntes : fa lta de vi- par na discussao e 118 resolucao das t ar efas todos 
da polftica e organica das c~lul8s do Partidc; au- os camaradas organizados, finulmente, vi ra r resolu
sencta de trabalho colectivo de base ; e streiteza da tamente para as amplas massas a aten<;1io das ce
organiza , 1io nas grandes concentracoes proleta- lulas do Partido, ligar todo 0 s eu trabalho politic() a. 
rias; ausenci" de organizaeiio em regioes importan- vida diaria da s massas, aos seus problemas vita is ~ 
t e s do pais; e, por ultimo, nmaexcessiva cel1trali- as suas asp ira eoes mais sentidas e nessa li>,ase fa· 
za<;ao de tsrefas 110S organismos centrais e for te s zer d elas verdade ir os organismos dirig'entes ds 
limita<;oes na pratica da democracia interna do Par- luta popular pelo Pao. pela Paz, pelll Democracia 
tido. e pela illdependencia Nacional. Neste momenta Ii lu
. A verifics,iio destas deficiencias principais co' la con tra a vida cars e pe lo salario movel solici
locot! perante 0 Partido algumas taref"s imediatss: ta a a ce1io dirigente das ce lulas do Partido. 
deseentralizar t odo 0 aparelho de orgall izileaO a tnl- A aplica<;ao das decisoes da Vr." Rellniao Ampli
ve3 duma maior responsabilizac;iio dos crganisl110s ada trouxe ja r esultados pos itivo s em algulls sec
de direccao r egi onal, local, de zona , etc,.' e da cons- to res it o r gan izayao do Parti do . Tod avi a, esgs apli
t itui \,8.o de 110VOS orgon ismo s in te rmedios capazes caC;ao es ta a faze r-se a LlIl1 ri tmo demasiad o lento, 
de a ssegumr a realize,ao da linha do Partijo no a lll[1ioria dos membr03 do Pa rtido nao se de u ain-
5eu fscaHio cia ::lc tividade; ievar a organizar.:ao a ' cia cants da vira,gem que e precjso realizar em to· 
to<io 0 Pais e dirigir 0 esforyo pr incipal para as do 0' 110~ SO traba lho organizativo e das modifica-
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o MILITANTE 3 
, ______ ~ __ ~_~~_~b .. !:.!.~b.--~.~.'~~n'~~ 

~5es que e nsc9ssario iAtroduz ir no rU('Ici onamento das 
c~lulas e organi sm c5 de t:: ireccao do Parti do. 

Por outro lado, 0 esplrito de a,lgumas decisoEs da Viol'! 
Reuniao Ampliada nao fal aincl.::l c ompietamente com~ 
prQendido por muitos camaradas, a~e mesmo por al guns 
quadros qualificados e dai 0 terem r asuHad o· certas 
epHcas:oes incorreetas ou deficientes da ori en taydO es· 
tab,o lecida. 

A vulgariza c;a o das experiencias que veo zenda colhi· 
d as e de uma grande impor~ancia para 0 melhoramen· 
to ge:-a l do noss o · traba lho organizativo e eles d.evem 
ser irazidas os colunas de "0 MILITA NTE> para 
q ue 8p rovei te m a lodo 0 Partido. Veicmos algum .. : 

Alguns camar8do~, com preendendo iu.stamen te a ne· 
c essidade de co nhecer e descobrir nov os quadros, lan 
c;a ram -se ardorosamenre nest£) tarefa , real!zerarn reuni· 
o es com varios camarades e obtiver am exilos que n~o 
pod erao d ei xar d e se reflecli r rap idamenh' no rendimen · 
to de certas organiza~5es e do seu rrabtilh o de messas . 
I.$to p€-rmitiu eri c,r nEsta!i o rgeni23~6es u mll boa b nse de 
tra b a lho colectivo e descobrir alguns quadro s Jig 3d os as 
maS!8S e devotados 80 Partido, que urn trabatho teena· 
do nao tinha ainda permitido conhecer . 

E!tas cx periencias sao muito positivas e indicam 0 ius 
to camin hc i) percorrer . Efeclivame nl€!, pat'a conhec:e r e 
d esco bdr novos qucdros, e indispen~ave l I'om?er com a 
retina e merg Ldhm' il fundo nas crganlzac;o es, promoven
do ai, c('Om 0 maier numeJ'<i passivel de camaradas, a dis 
cussao dos problemas espedjicos de cade s edor e das 
tarefes actusis do Pa rti do . Esl a discussao ampl. perm iti
ra encon l'rar as rr.ilitantcss mais actives, mais Jigados as 
massas e mais devctado3 ao Partido , e c om e:les dar 0 

pas so em frente que se irnpoe, isla e, constit!Jir org a nis
mos col acl ivos de direcc;:ao, estruturar a o rganizac;ao nu· 
ma ba se colccti.a e colo ca r o s quedros Iii onde Eiles pos· 
sam ser rna is u'teis ao nossa movimento e onde se ~inta'm 
mais it vontade para resolver as tarefas do Partido. 

Entrelanto, em alguns casos, estes pass os indispensave is 
nao toram co nsoli:Jad os com a cria~ao de organi .:; mos de 
direcc;a o que assegurC)ssem a necessaria co ntinuidada 8 0 
treba!ho colectivo iniciado. Certos camaradas fizeram des 4 

te tipo de trabaiho urn processo normal de contr ole e pas
sar a m a con!aetar re gula rme nte CO ryl 10 e 055 vez as 20 ca· 
maradas da mesma organiza~~o ou rc;,unir regullrme nte 
com grupos d e co rnpo~ i9ao muito variavel , com manifesto 
prejuizo do seu trabalho de direcc;:eo , dB sua d.ef€sa pes · 
soal e da seguran<;a conspirativa das organiz,:;~oi::S q lJ~ 
Ihes estao confiadas . Por vezes, jus tifica -se esta quant i
dad~ excepcional de contados com a arrmil~ao de que 
o s c6maradas nso S60 capazes de dar um pe.sso sem a 
ajuda do control airo. 

o que significa i,to? 
Isto signifiea que nao (oram ainda c o nvertie nlemc:"Ite 

co mp reendidos 05 objectivos do Partido co m e!.t,j ,·de · 
va sSiU as organizac;5es, que nao se lem E:m conta as ex;
gencias de uma direcc;ao col ectiva e se continuam ainda 
a p ratiear metodos deseducativos que entravam a inlcis< 
ti va e 0 d esenvolvirnento polirieo dos quadros. 
Re~umindo: ha que conhecer 0 n1E:lhor passive I cs 

qu aclra s co m q ue co nt a a organiza<;ao, mas PDT ;] atra ir 
os mais capazes a tarefas de direc"ao. Oepois , hfJ que 
5ubJjlituir rapidamenle este trabalho disperso e esgotan
ta par urn trabalho co iec ti'lo reg u l3r, apciado em orga
ni sI"1os esiave is 4ue assegurem a boa direc(,':ao e permi
tsm des envolver a capacidade poliJica des quadros, 0 seu 
sentido da responsabilidade eo se u espirHo de! iniciativ.3. 

Noutres easos, porem, e 0 inverso que 5e v erHica. 
Alguns camaradss , aceita ndo em pa lilvras 0 pri ncipia 

de diiecC;Bo c ..J!ectiva, nao tarnam, c on tud o, nos seus SEC

tores cs ma d idas praticas correspondentes para 0 aplica r 
duma maneira efectiva . Em o rganiza<;5es o nde 0 ccn t\lC
to do P8rtldo e feito numa base individual como e 0 C3~ 
s o, por exemplo, duma grande empresa industrial de lar · 
gos tradjt;.6$~ revolucior.arias, onde eslac orga nizad o5 
cerce de 60 camarad ~s, slega·sa que nao e possivel ro m · 
per com es ta slt :.Ja~ao , porqua o s camaradas que c~n!'oc 
tam com 0 co n~roleiro tem limitd-;:oes, recusam ·se a fra· 
zsr o utro!; ei.i!ns'radas e nao com preen dam as exigcnclas 
0,0 trob a lho col~divo. Entr~tanlo, mBn!em -S2 com e~t~ s 
Cam~HaQ~5 'Jm a infiflida~e de encontr)s de r ! 3, p ~~igQ-

~os [! for.:;::os • G de retluzida dU!"Dc;::ao, onde pi'Mi c:) a 
mente nao ~e pede ~r8tar na d a de .! erio, e [laO se cuid a 
de ter com Eles uma discussao demorada e cscJarecedo 
ra, em ccndic;5es tec nicss dsfenseveis, de manc;ra a fa · 
ze·l os compreender 05 objec tives politicos fundam entoiJ 
do Partido, 85 vsntagens do troba~ho co leciivo e aauil 'J 
q ue precisamente se ex ige dales. S6 assim eles podar~o 
egir iun to dos oufros cameradas da orgBnizac;tio e con · 
vence - Ios a virem a contactos e r'iS'u fl io cs do Par~ido. 

o fado desses camarada-s sore m muitas vozes as unj· 
CBS" pontes :iI para as SUfiS orgi3 ni za~oes, algumas de la s 
importa ntes , iustjfica plenumente qua se IhE:s dispen£o 
uma 8ten;:8o mais dernorade, urn lugar cspecio l nas prao
cupus:oes e n o Irabalho dos camaradas controleiros. 

No funda , islo sig r.ifice que se conlinuam 6 pra lic i.i r O ~ 
mesmO:i metodos ro~ineiros de trabclh o que levaram 6 $ 

orga niza~oes e os militanles de P.3 rtjdo a fechar-se so ' 
bre si proprio!, a iso!ar -se des f1IuSS8S, a csir no $~dQ' 
ri smo . 

Nov tros casos tem-se aplicado mecanicamentso 0 p r ir, ~ 
cipio de dir;;c;;ao co lediva sem ter em conte as particu' 
l.a rid ades de cada sedor. As sirn , por examp!o , nu mEl 
g rande emp resa industr iel qUe s a des dobra em sec~5z.:; 
distintas e onde, 316m elissa, 0 trabalho e feilo per fur
nos, forem de!. ignacios para a cOits titui~50 de org a nL~~ 
mes cSffi arBdas que ~ raba lhavam em tUJ" I'IOS d ifcr sntes. 
D~qui resultou que, na pra tica, nao fo i pos~jl,'el re(il~· 

zaJ" trabblho c o lec ti vo de direc~a':) ncm cstruturar a Of 
ga('liZt3 y60 na empresa numa basa co l-s'cliva iusta . 

i'-lou~ra empre~e, igun lmen te a tr ab alhal' par turncs , 0 

ccmarada mais copaz estill'a rium turno que 0 impEldia 
de rea!izar trabalho colectivo de d i rec~ao na sua celula 
e mesmo contadj3r regularmente com os ou tro s militan
tes da o rgdniza<:ao . Entretanto, nou~ro turno, embora 
co m camaradas mt:noS qualificados, existia 0 minimo de 
c ondi~5es para sa realizar tra bslho c:olectivo de direc· 
9S0. Apesar dis50, teiZTl3Va -!ie em controlar is org iHli 
Zi'H;aO atravGs do cama rada mais capezi 0 que, n8 pra~ 
tica, rcdundava nurn d es ligamento da orga nizac; ao e 
num trcbolho de diree<;30 de tipo ind lvidual ista. 

A orgiiliizas;ao do Partido neo obedece a urn e::qu~
ma rfg ido. P.3ra c ad& sHuoc;ao par ~ ic ular d evem ~mcon
lrar - H~ as fcrmas mais aprop riadas d~ organiZ8yaa que 
melhor correspondam as exigencias do trabalho politi
co a da direcc;a o colectivo . 50 numa cmprcsa a ex is 
ten cia de iurnos dificulta a a g rtJ pac;~o dos cOi!iarad~s 
mais capazes em crgan iSl'.iC3 coler:tlvos de di,.ec~ao he 
que dar urn b&!an;o aos quadros, ver aqueles que reu ~ 
ne m 0 mlnimo indispensavel d e condh;oss para um tre
balho de di i8cc;a o c que, ao mesmo tempo , possa m 
reunir e c;)aiactar com reg u tari da de . Com eles devem 
c'J nstituir · se os crganismos c)irigentes da) celul s s, s(-r. 
do aplicaveis os me S!':'lOS processos pa ra a es tru lura:;ao 
c ol.:ctivd da organ iz ac;5 0. Ou entao, se S'3 tr6ta Qum fJ 
empresa import<:! o te·, e ;,m S€Co;O~S d ispersas por v& r ios 
locais c tra balho mui:o d ife renci .ado , que se consH tua 
m ~is de urn organismo dB dir ecl;ao, por coda sec;ao 
impo rt.snte ou 'urnes de trabalho, promovendc -se 0 
d esdob ramGnto do controle. Nes te caso, convem de 
temp os a tempos promover reuni6es de cemaradas dos 
varj()s organismos de djrec~ao da cel ula para unificar 
a ac~ao da orga niz a c;:ao a escala da empresG e dar um 
b al dnc;o eo conjunlo dos problemas. 

Para os camaj'adas mail capazcs, impossibiiitados de 
dar a sua contr ibuif;:30 80 trabalho c ol£lctivc da sua ce o 
lula , na o falta,ao taretas a campo de ~ccao ande po 
d e rao dar ao Partido e a sua classe tudo 0 :: q ue es~ il. 
nas s uas possibilidades. <'- ./-' 

Em resum o : preferir sempre 0 trobalho col~~livo "" a o 
trab.lho ind iv idua l e astunar em cada ' ceso' concreto a 
me lhor forma de 0 leva r iJ praticii, encontra ndo ao 
mesmo tem po manelra de a prov eHar tod as 8S possib ili 
d ades des quadros em beneficio de organiza~iio e -da 
[uta de maSSdS. 

Todus estas questoes exigem um traba lho organiza do 
de direcr;ao , 0 ostud:J previo das co ndj~3.ss parHcula 
re E. de cada sec tor e ums grande mi..IJabilioade do fe r · 
m;,5 dl3 orgelf~jZt'}-:ao qu~ respond a i''il ~h ~ x !genci a s fur- · 
da men lais da dlr2cys!) c c J~ cqv a e ou dcmocr6cio i nt~ r -
r13 d·J ParHd,;,r. _ ~ .-
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EXPERIENCIA SOBRE A LUTA DOS PESCADORES 
DE MATOSINHOS 

1\ lu ta dOB 17 mil pescadores desencadeada ern mui-
to~ portas da costa p r:· rtuguesa foi mais uma vi to .. 

ria dos trabalhedoie~ do nosso p~is na sua ] uta eon_ 
tra a desenfI"e8da explon:.riIo a que estao submctidos 
pel0 patronato que h:m 0 apoio do governo . 

Ao cheg-arcm an principia dfl 11aio ccustataram os 
pCS C~,-dl.J"es dt.s tndneiras da p esca da s.ardinha qua 
os ~ lmadorcg, de acordo com as autorid;:,des e did g en
les iascis tas das Casas dos Pescadores, tinham clabo . 
rado uma nova matricula que agravaria gnmdernente 
as suas ja miseraveis condi\,oes de vida, caso ealra'"}· 
~e em vigor. 

Como urn so homem, os valentes pescadores recu · 
saram · se a assina·la e imediatamcnte eatraram em 
grel"c em alguns pontos, como 11atosinhos, a que es-
113(l Hgndos os pe~cadores da A furada, Povoa do V;H· 
::dm , Vila do Conde, etc., Dum total de cerca de 6 mil, 
mantiver"m · £c unidos e firmes durante urn m~s iatei
TO, to p eg£indo no trabalho quando lhes foi garanlido 
o prb'a rl' onto sabre a antiga matricula. 

Uma grcvc de urn mes abran gf::ndo milbares de ho· 
mens, Ievad;t a ccbo num pais onne reiua 0 terror 
fascista e sao negados aos trabdlhadores 08 IDais ele~ 
mentares direi!os, e 56 pOl' si uma grande Yitori~, qu e , 
ulero do mais, DOS mostra de novo que quando os tra
b c.lhadore s se unem para defender 03 seus intere!!ses 
~e tornam in vencivei s e obdg?ill 0 patrouato e 0 fas· 
cismo a recuar. 

A LUTA EM MATOSINHOS 

A unidade e firmeza demonstradas durante a luta 
Felos valentes pescad ore9 de M:atosinhos sao urn 
exemplo p~na todo$ os trabalhadores do nosso pais e 
~lguns aspectos cOllvem salientar pAra que se colham 
as devidas experi~ncias e en~inamc lltos. Aiisim, ha 
que snlicntar : 

A unz n ;miclade e firmeza com que entraram na IlI 
ta e a unld~de que souberam man ter a te eia termi· 
)l~r. 

As concen1"ruyoes que fizera.m, na praia, armazens., 
(te., uma d~s quais com c erca de 3 m i l ressoas, ape
~' ar de as autoridil.des prGibirem todas as rcunioes e 
2juntamentos. 

A recolha d e fUDdo~ que fileram enhc si para 
apoiar e movimentar a sua comis~fio de unidade. 

o apc.io que $ouberam ped i r aO!i F.eus camat'"adas 
que pC.f.cam nos pequen-os botes, os quai.o.:, admitindo 
m .. ds um pescador em cad a sarco, ~l illdaram a resolver 
o problema de muilas centC';nas de pescadores. 

A vigiHlncia que sonbennu manler duran te to 'a a 
Juta para que J:8)lhum 'mCf-tre matdculasse as suas 
.compz.r:has contra a von ta·de delas. Desta vigilaucia reo 
sultaram algumas SGV<.! S cad as nos meslres que, como 
lacaios dos ann.adpA;'CS., leLti-\ ram reolizar esta mana · 
bra. Assim, deram ' -oCJ pg,SC.adbTCS de nlatcsinhos a to 
dos os trabalhadores portug-ifesep um bela exemplo 
de combatividade e Iirmeza. .. . 

Da mesma maueira COllvem salientar a resistencia 
que estes valetites pescador es s ~uberam opar tan to as 
a JIJ l'2r_S e intimid;.i~5es c' roo ~s falsas prome.ssa~, 
r:ucr da PJDR I quer das autoridades mariti mas e dos 
<d?Gl:-r- g3d os do gO'lcrr:o, manda c' os e xpressamente p;ua 
rl·!!"tt'1",'er a aS ~llnto ; de sillicnt.u t~mbem a resistencia 
ore r~e~d a its mandH2s destes mesmos senhores p;::.ra 
os d iv'}IIH l' e e n f.:anal". 

Oul t () fm.'.to r rli uio impm1aote e q l:e muito Cotl t ri
h tdu p8ra a ·v .i:0-ri a dos pe~c"dores fGi a cC I~tribui 30 
dnda a luta p"e ins m ulhercOi das fa mil ias des pescado. 
:res, que de~de p ' ir)iGio ~e manti"VE' raiTl a 5.(U ludo, i nc. i . 
Nilldo . os a naG tr-apalharem nas condiyoes impostas 
pelos armadoI<.s. 8 --ela. 5e dev"m alguns dos exqmplos 
< • 

per FERREIRA 

de maior firmezA e combatividade verificados durante 
toda a lu t a , espec:alment'! durante as concentra~oes e 
ruanife ~ ta\(' es 0 €- rua. 

Estes foram os acontecimentos mais impcrtantes 
que permitiralU aos pesca dores de ~Iatosinh o s al:an ~ 
~:ar a vitoria .. 

Entretanto, esta vitoria nao foi aquela que ele.3 po~ 
deriam tel" a lcar:<;ado, pois a forya de que dispunham 
ter·lhes-ia permitido exigir dos arm adores uma con
t Ja ta melhol" remuuerada do que a antiga, que nao 
seudo tao m:i como a que lhes queriam i mpor, tambem 
nao corresponde, l.!em de longe, ks sua,; necessidades 
e aquilo a que tern Jircito como t rabalhadore3 que, 
aiem de realizarern trab alho bastante pe ""-.ado, nao tern 
urn hon'trio de trahalho e tre::zem a vida em c.)nstan . 
te perir;o. 

o que preci sav~m 09 pescadc res de !ltIatos inhos pa
ra alcaD~ar asta ..... it6ri~ ? 

Antes de tudu, precisRvam de lutar nao soruente 
r.ontra a nova rnatricula, mas pera ns s iuatura de uma 
outra que eles m e~mu elaborassem , c n d e colocassem 
&S suas reivindicar;6es mais imedia tas , taL COUll} um 
~~al~ii"io minima p O l" quinzena, m~ior percentagem s a
bre a venda do peixc, pagarnento do AbollO de Fami · 
lia e ainda outra.s que llles parecess eil-l justaS. 

Em Sieguid", preci savam de ter e leito uma Comissao 
de Unidade com dezeuas de pescadores e nao so com 3 
como fizeramj isto dGU como resuitado que a Comis
sao fosse alvo de ame8yaS por parte da P1DE e ou. 
trc.s autoridades, obrigaudo"a a encolher-se c m u' e. 
do de ser presa au de perder 0 emprego . 

Uma vez estabelecida a Unidade a volta da Iuta 
pela l.lova tnatricul<Ol, preci s f'..vam de, com a sua Com is. 
sao II frente, fazer concentravoes junto da Casa dos 
Pescadores, Capitallia, etc., cxigindo que as snag lei. 
vindic.avoes fossem satisfeitas . Nestas conceutr ac;6es 
devia participar 0 maior numera pDssi\">'el de pesca ~ 
do res, incluindo as que rtndavam embarc.:\dos nes pe . 
quenos barcos, assim como deviarn levar cO!lsigo suas 
mulheres e filhos, etc •. 

Cqo5tat2.udo que a maioria da popu lac;ao lhes dava 0 

seu apoio c estava a seu lado, deviam ter sabido tra. 
ze~la a luta p.:-tra que os taiudasse mi'iis directamente 
a prcssionar as autoridades e os armadores para que 
e s tes cede.ssem mais cedo. Isto serviria ao mesmo 
tempo para reforyar a ullidade entre os pescadores e 
as outras camada'S da populayao. 

Estas seriam as condiyces que teriam permitido aos 
pescadores de .Matosinuos nao s6 alca J.H;ar a vit6ria 
mais lapidan:eI:l.t~ cerno cOJl t"]u istar melh ores saLtlios. 

AI') aproximar - se a cAmp3nha de 1956, devem os 
pe£cadores ter bern presente a experiblcia de ~Ha Iuta 
e apr oveihi.la para conscg uhem me~h0res cOlldi\,oes 
de v ida c imre c]ir quaisqucr manobras dos an11adures 
que "Visem prejud'icar as !'·cus ir: ~eres se~ . 

A AcC;10 DO PARTIDO 

Scble a aq'fo ce!:envolvida pelo Partido durante 0 

dec{' rrer da luta e mesmo antes de d a ter comcvado, 
tarnbcm alguma coisa h ii a dlzer, tanto sabre os factc.s 
pcsitivos cerno negativos. 

QUBnto aos prin: e iros, (: justa salientar os esfor'Y0..'? 
de ::. ellvolvidos pel.:....s carnara das que contactavam co~i 
as re E= e adorcs. Da parte d e~ tes camaradas houve ini
ci a li v a e a udacia q ue mr.ito con tribu i ram para man . 
tel" .' 16 ao fim a Ul~idade e a firrueza dos pescado
res. 

Grat;a~ i'! sua actividade, p6de 0 nosso Partido acorn 
pa:r.hnr a luta quase desde 0 fnicio ate ela terminar. Os 
documentos pubUcados e di stribuidos foram muito bem 
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I ' 'Sceites p~!cs pll;cadores e muilds d'eles "Coraln lidos e .ao de alguns se retardou dcsnec;,sS3riomg n-
'l'eprcY6dos em coL~ctivo nes « Hhas") e outrcs locaLs, 0 Ie a di$tribui~ao do manifesto da Direcc;ao do Pai" tid o 
\'que qller dizer que 0 no!oso Parli.tlo-~ sf: ' p-re5tigiotJ pe- dirigido aos pe.scadores de tooo 0 pais; subsHmamos, 
f rafi'te esta gr6nde e laboriosa clas~e. Gssim, nao s6 a c!'ude aos pesc.sdores, como 0 proprio 

'Nao podemos, no e ritanfo, dar~nos par safisfei!os com Puriijo. 
tudo 0 que fizemos , dad o que no Hasso trabalho t:3mos H~ via, por outro lado, que rlesenvolver maieres es~ 
deficiencies de ca rocter sectalio e roti nejru que d~>ve· fo r c;os para desmascarar a PIDE, explicando aos pesca· 
mes assinalar. rei devido ao sectarismo que neo Ic-mJa· Gores a razao por que eJa nao aduava 31i dentro dos 
mos as medidas que se impunham para penetrar no seio se-us metcdcs hcbHuais, par~ que E.lcs compreendessem 
dos pescadores 17iUitO antes da luta ter cOll7e;ado, df:~. de logo 'lUg es,sd form~ de actua~ao se devi.a it grail 
itan~o mais que as cond iyoas para 0 fazer e xi~tia,t! , co- d eza da sua luta e, scbrctudo, a forma decidida como 
mo se vsrificou mais tarde. Daqui viria a resultar '6 eks 6SfilYilm dispostos a defender 03 se:.Js direitos. Es
'maioria das n0556 5 dif!culdades. hJ,s fe-ram as razoes porque estes raivos os in imigo::i dos 

Mesmo depcis da !uta ter come~ado , r:6s i;:ciua mos trcbalhadores se viram obrigados a iJctuar ves tidos com 
ainda com bastente retina, quando havia qae tcrr, ili ime- pela do cordei ro . 
diatamente medidas organizati vas de rna.neira a esludar Oao.ui devemos concluir que as foryas repressiva, sa 
'C utiHzar todas as vias que pudess am I~ver aos pesca· neo av eilluram a invE;stir contra as massas quando estas 
dores a ori60tol'00 que Ihes f"ltava. se e nccntram un idas. A propria P$P do Porto. que foi 

-Havia tambem --que iomar macl idas para PQPul:3rizar a ChDn1i1da para de.sf.!z.er a concentrayao de 3.000 pes 
luta dos pes:::adorcs de Mulozinhos, tornando-a ma is c·)~ cado res que se reaiizQu na praia, teve de recuar ao ver 
nhecida , tanto a escala regional como nacional, dado urn dos :scus agentes ser eiivo lvido e sovado ell, pou ~ 
que 0 governo procurava n~o somel1re isolar os pesca· cos s·egundos. 
dores para os faz~r render pela fome, como ainda es~ Estes sao as aspect"s que mais co nvem sa!lentar, que 
conder 0 fracasso oa suapolitica de brutal repressilo apesar de j6 enalisado5 e disculidos nas organi~mo .s 
que ali nao podia p5. ' tbtalmentil em pratica devido a responsaveis, devem con tinu ar a merecer -nos toda a 
grandeza da Juta. • aten950, parn, om futuras Jutas , to marmos com tempo 

Ao mesmo tempo, havia q ue ~ornar bet'" conh~cidds es medi das adequadas para urna maior ajlJda aos pas· 
des pescadores as vit6rias que em alguns porfos do cadores e I1garmo.nos ainda mais a c lass e. 
pOis ja haviam sica a lcan~adas. Neste aspecto, nlio foi De iusteza da oriflj:';~,:H;ao fra~ada, da mafaabilid 3de 
:-.6 insuficientc 0 que f jzemos, cemo tamb-em n80 apro- com quo for aplicada, da antecips9ao com qu e C'Jrne
veHamos conven:entemenle a (: i'Jda qlJe neste s.::ntido a ~armos a llctuar depende em grande parte a vit6ria 0 03 
D irecc;ao do Partido nos deu, pais que por inc-ompreen. pescadores em lulas futures. 

OS TRABALHADORES INTELECTUAIS E A UNlDADE 
N() campo da culturs, como n50 podia deixor de ser, 

I tambem, se [azem senti,. as e[eitas de politica anti 
-nadonal da camarilha salazarista. Ela negs, avilta 

e £spezin~a. as fonf·es nacionsis da nossa cultura; perse· 
gue, pr~ende"- ~ insutta os ma iores valores nacior.eis na s 
odes, Idlas e ciencias; eJa disp5e da ferrlvel a rma da 

' censura, < saspellsa como 111n clltelo > sobre os tra
balhadores inlelec~uais e a tudo I'eccrre pere imped :r 
que eles se reunBm e discutsm os probl~ma5 que ·Ihes 
ii nteressam. Ao r.lesmo tempo, ela abre as portas do 
pais a invasao da ideologia americana ( < modo de vi
da americano • ), a onda de c osmopo litismo. 

1>, . campanha de desnacior."liza~ao, de persegui ,ao a 
, cutrura~ . de obscurentismo assim levada a cabo, reflec 
l e~se num Jlumero cadQ vez maior de trabalhadores in~ 
teleetu.is desempregados ( iii alguns milhares) " numa 
vida dificU' " cheia de preocupa,oes e problames . Co· 
rno todo 0 nosso povo, os intelecluais, em numero ca
da vez 'major, anseiam por uma vi:ja fe liz, padfica e d e 

: gem.es tar. Por tudo isto: "A intelectualidade portu· 
. fj"iwsa estd, p ois, intere2srzda em partic ipar actio 
. cameflte na unidade contra a camarilha sa/asa-
rista, porque esse e 0 l{flieo meio para ver os 
seus problemas resolvidos sercindo a cultura na 
.Gional.» (Informe do came rada Amilcar a VI." Reuniaa 
Ampl iada do C.C. do p.e .p. ). 

Esta uma realidad~ que as nassos cemaradas devem 
ter bem presente n. sua ae,ao junto dos trabalhaccres 
in~e le.ctuais sem partido ou dzmocratas. 

A unidade dos intelectuais [orjar·sa · a no luta por rai
vindica~6es proprias e cada sector dJ inielec tu3li dade 
e na luta por reiviodica<;5es comuns a todos e ao nos· 
so povo (contra a CGnsu ro , p.elo progresso tecnico:do 
pais, por rela<;oes cultura is cam todo~ os pavos, etc. ). 

COMO POVO, PHO P!lOGIlESSO 
o facto de muitas intelectuais terem pereorriela ai .. 

hoje caminhos diferentes dos da classe opera ria, dos 
do nossa pavo, particulaimente nes tes ulJimos anos, nao 
e motive pera pensarmos qua ele s conHouarao a trifha
·Ios. Interessa mais perguntar para onde v50 do que 
donde vern . 

He uinda inumeros escritores , a riis tas, cienlistJs, pro ~ 
fessores, engenhei ros, qua estdo ysrdade: iramente in ts· 
ressados no prog resso da cultura nacional, mas que an
dam _ afastados e dispersos e das sau. e.for\'os nao re-

por I.i 01.1. 

sulta para a cullur. e para a pais 0 que seria de e spe· 
rar e 0 que eles deseioriam. Nas sues obras perpr.ss3 
uma 6spirac;ao it verdade, it beleza, it felicidado e a 
paz que e a negac;ao de tud o 0 que 0 fascismo difun 
de. Aiudemos estes inteleduais e trllhar esse caminho 
e a alinhor pelos in~sres5es da clesse opsr~rja, garan~ 
tia de universalidade da cultura . 

Hoje, muitos dos que jtt compreend tHam 0 sign ifica~ 
do de uma politica de abdicac;ao nadonal hes.ita;n a in
de em marchar com 0 povo. N\&s eles 0 far~o se Ihes 
explicarmas 0 que> significa uma politics deiridependiin
cia nscional e 0 que beneficiiiriam com €ole. Em rcl s'Yso 
a esles trabalhadoros intelectuais , h-i camiradas iam be m 
intelectuais que nem sempre tem ch mprfJ:?nd id o a n ec ·as~ 
sidade de tais explica~oes, nem stimpre ,lem side pacien
tes, ca!mos e reflectidos, como a ~Hu .. a~ao 0 ex ige. Eles 
tern sobrestimado a sua posic;ao de jnh:~lec;tuais de vanguar 
da 6' subsUmado os restantes intelectua is ,- as massas, esqU9 
cendo·se de que a vanguarda iso1ada esla condel1ad a 
a derrola . A linguagem dura e seclaria, bern co mo as 
fOimas de trabalho igualmente sectarias dos nossos mi· 
litantes nao h'?m permHido urn esclarecimento c3imo e 
refleciido da situa~ao, tem impedido que os Ir'abol hado
res intelaciuais venhan'l em maior numero a unidade e 
e.,tileirem com 0 pave. 

CORRIJAMOS OS" · 1;10SS0S E!HIOS 
o espirito de < grupinho > ~tao proprio clos intelectua is , 

que os leva a fecharem~se, isolando-se dos outros tr6 ba
Ihadores inte!flctuais, das massas, e um seri,:, obsJacJlo 
que tem cle ser vencido paru a co nstitui~, o cia frente 
unidCl da intelectualidade pcrtuguesa na iuta pcla defo· 
sa dos scus interesscs e aspirayoes. Islo exige, antes 
de mais nada, que lutemos contra nos mesmos, con~ra 
o individualismo . ,que a sociedade bu rguesa sa e:;fon;a 
por cultivar e de\envolver entre as inlelcduais . 

Par outro lado •. como foi s.lientado na VI." Reuni&o 
Ampiiada, «0 !lOSSO Partido, ' itu;lllindo a sua pro
pria Direct;ao. /lem sempre tem sabido t Ofllar 
uma atitude justa em re!at;ao aos illteleel!!ai.';, 
nem sabido compreender as suas l7luitas diticll l" 
dades e incompreens6es. 0 sectarismo /e vou ' i!.OS 
muitas vezes a desancar a/guns intetectuaJs. 
mesmo intelectuais do Partido, quando eles se 
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debatwf1l com di(icllidades e mostravam incom
preensoes, par cczes /Jravcs e certo, e hesitat;oes, 
em vee de os ajudar fraternal e pacientemellte a 
vell,cer essas di(iculdades». 

oa luta contra est.s debilidades e c!efkillncias qua 
.e fortalccer6 a nivel politico c idEol6gico de todo 0 
Fartido, que se criar50 as condi~oes para levar a caca:· 
com 6xilo as tarelas do Partido no dominic da cultura, 
taref.s que respeitam a todo 0 Partido, desde a ceiul. 
110 Comito Central. 

Urn esfo rr;o serio tern de ser feito em lodo 0 PDr:ido, 
no .!:cr.!ido de fazer ccmprEEncer ecs nc .ss os militantes 
que a betalha pela cultura n:§c ion e l e u r.1 a b.at~!ha de 
todo a Partido e que &l simples n; ;!itsn'e da cel ula Od 
empres8 pode e dE-v. cr:i:icar e ujudar 0 Ir.abalhadc-r in
re! ~c. l uCl! nao ~6 a v(ncer 6S .suas d ifi cu idades como a 
mElhcrar a sua cbra. Naluralmenfe que i sto ExigQ, po r 
cu rro Icdo, que ocabe 0 ilolamento dO's nos-sos intel ec
tuais em rel e~6 o as m.eS!6S , que l:ntre {des se des envcl
va 0 hebito de as olJvir, de atender as SUBS cr,iticos, co
mo militanles e como profissionai. d. culturD' E' nac e 
impassivel, mesmo sob 0 foscismo , tornar ida realida-

de, desde qlI rabalhadores inr.lectuais estejam .in-
ceramente convencidos do necessidade de 0 fazer. 

Ista exige o'nd~, por outro Ialda, que as comunist<5s 
'rob.lhe", com ardor pa ra difundir entre as amplas mas
sas do nossa pavo as obrBs dOl grandes escritores, sa
bios, poetas, crtistes, que contribuiram para a floresci
IrHmto dB nossa Patria no passado e no presente. 

Em rerae-so ao5'~ OU' ( OS trabalhadores inlelecluais, leve 
mcs dE:sd.&- i~ ~ pratica, pando de parte todo 0 secta
risrtfo"a- orienta~80 do Partido, Irlc;a da n~ "I.a Reuniao 
Ampliac!a: 

• As orgallizar;:oes itltelectuais do Partido de
cem tomar medidas prdticas para poderem dis
cutfr as p r oblelilas da unidade colocados peio 
Partido e, ern seguida, passarern audaciosamen
t e d acrlio jl!nto de todos os illtelectllais sus
cepticeis de virem d unidade » • 

A luta peias 5ua~ 8spila~6.es ma is sentidss, assim co · 
mo 0 arnor a P8Z, it. Dema:craoia, a liberdade e it Ind e
p-endenc.ia c1a-, Patria, ei.s 0 tra~_o , comum que unira to
dos os l1omens· e mulheres- das~ artes·, . lel nJs e c!encias 
nacionais ~ . 

A FRAQUEZA FRENTE A rolf CIA 
SIGN lflCA COlABORAR COM 0 INIMIGO NA lUTA CONTRA OS INTER~SSES 00 PO ViG 

m tc. da a sua ac<;iu politica e educativa. 0 Partido 
Ii' tern feito esfon;_os para desenvolver em todos o s 
11'.1 ccmunil!.tas e nas mas~as em gerai 0 espirito da 'in· 
t ran5-- igen cip. perante a policia. Por e ~~ a razao , a cons .. 
cicncia de que a polida n lio se devem fazer declara
~( e s que per qualql! er forma pcs ~~m prejudicar a lu t a 
contra 0 bscismo, cresce entre as ma ss-as. Esta conduta e 
a ceite e cumprid~, llaO sbmente pelos militantes res· 
p onsaveis, nao sbmente pclos comunista~, mas em ge· 
r a l por todos os d emocra1as e partidarios da paz, ho
mens, mulheres e jovens da!; ulais diversas camadas 
da populac;-ao e de diferentes conviq~{:es politicas ou 
)·eligiosas, que frente a policia, ao~ carcereiros e aos 
juizes fascistas, t~m uma conduta de firmeza e comba
tividade intransigente, Entre ~oo comuni s tas e demo
cr~t:..! que em 1954 pas sa ram pela prislo de Caxia~, 
O'!.pe ~.n das ViO ! ~llCh.S utilizadas pda PIDE. sbmente 
20 de l~5 rdlo tiversm uma conduta fi rme c intransigen 
te. A verifjc2~A.o destes progressos sensivelS e um f a. 
eta ~ltamente posit'ivo que evidencia c s esfon;os reali. 
2ados pelo Partido e cutras organiza<;"'Oe" democn i tica s-. 

Mas os factos positivos Dao nos devem levar a igtlo~ 
rar ou a substimar 0 muito que t:xiste de negativo 
neste aspec10 fllodar:.elltal da r.ctividade do Partido. 
N a hi s t6ria do nosso Partido faa inum ercs os e-xem · 
pl os des pr .: iui ~ GS incalculaveis e em certos casas iT. 
r em ediuyeis cacs<'I..dos pelas traity-oes n a policia. E, ape· 
~'"H' dos pUlgressos vcrificados, contioua·se a constatar 
lima pt"l"Centagem elevada de maus comportameutos e 
denuncia~, em prejuizo dos interesses das massas e da 
l uta contra 0 fasci s mo. 

He. pOll cos auo!-, a s mineiros de Aljustrel, atraves 
da sua luta, estavam em vias de ob~er al. ment0 de sa
lario, mas, devido as prisoes provacadas pela~ dentin· 
£ia s de al gu ns elementos, a organiza\,!3.o local do Par. 
t ido ficou desligada, desorganizeu-se e a luta parali. 
zou inteiramente. 0 mes mo su cedeu recentemente na 
fabrica dos logleses, no Porto, o ode, depois de diver .. 
sas tentativas para irnpor os 4 teares, 0 patronato viu 
Hnalmente a sua ac(fio facilitada pelas dentincias fei
tas na policia por alguns openirios. 

Ao contnirio d es t-es dois cxemplo~, nas greves de 
8 e 9 de :Maio foram presos centenas de openhio ~ e 
nils greves ci,mpoue~a5 de 1953, ~O na rcgiao de 1-'ias 
e V .. ,Ie de Yar{.:o, foram presos mais de l UO carnpollc
f..'_el'l , m;,s a. firmc7 a del-:i!;as ccn teuas de tr .. :balhadores 
im pediu a poli,.ia tle localizar os mili tantes do Parti 
do " ~ que p6de ~ :-s im continuar a aS5cgura'r a orientac;~o 
,e (. Tgani7~~ao da llita. 0 confronto destes dcis exem
plos indica-nos que, onde Sf! deram trai~oes, milhares 
d e oper:irios nao cooseguiram obl-er sua!! justas rehin 
d.icnc;-ces e ~ua luta desorganiz' -u-se dura l:te algum tem
po, ffii.!i oude os cL,mnnistas foram fi rmes e e s ta\'"am 
llgados as masses, estas viram suas l'eivind icicOes ,sa-

\wr t4ELO 

tisfeltns, 0 Partido refor\,!ou seu pre: s tig io e-.consolidotl 
e amptiou as suas c rga ujzk \,!~CS . A s trai9t.e·~ e- as de
llun ci ~s na policia sao" pois, uma mani.f6':star;}lo CO Il cre· 
ta de colabor~\,!ao com 0 i'nimigo na sua luta contra 0 3 

iuteresses das rna s sas , conduzem ao enfraqu!'cimento' 
da luta, do Partido e da~ orgiiDiza<;oes democniticas, 
e contribuem para 0 prolong amento do reg i me ten·o~ 
rista dc' Salazar no poder. A firmeza e a intransfgen
cia frentc a policia, nao s o mente assegura 0 alargamen. 
to da luta, como rerna a repressao i'u teiramente impo-
tente. ' ,. 

*- *" 
Na raiz dos m '3US p orte! na policia reside a falta de 

coufian\,!a nas miiJg·~a'f·, e no future da iu ta, alia,da a fal. 
t a de canicte:-" aus4!ncia de- espirito dt't sacrifici0l d~ 
~mor ao Parti'ldo e ao povo. Urn elemeuto r e ceute men· 
te presQ DaO aonfiava nas rnaS5as enos camaradas da 
sua empres a e' recusava·se a certas tarefa~ , invor:ando 
o receto de SeT denunciado caso os ou tros amigos fos
sem presos. Pon!m, foi ele que denunciou os outros 
camaradas, pois atribuia. a estes 0 que existia enl si 
proprio, pais, DaO s e confiando nas massas, nau 58: 
pade con fiar em si proprio. 

.J..queles que' invocam 1 situa~§.o das famjlias para 
c justifica r«:m Jo ~u.as denuucias, nao e ma is do que uma 
manifest2t;'a.o de medo e cobardia. Foi com e ssa justi
ficcu;ao que.- lu.i. poucos anos, um elemento do Porto de'
nuuciou outro, este, por sua vez, denunciou outros). in
do parar a rrisio mai s de 20 camaradas. Quando um 
el~mento i ndilvidualiza a sua situa~ao. pcnsando ex
clusivamente em si proprio, como foi e s te caso, de· 
soura-se perante a [amjlia (corra a qual pr ~,cur .. va des
culpar.se) e faz sacrificar dezenas doutras faml,ji .~ 
que \ iram seus farniJiares pre <:: os e torturados. 

Os que entram n o terreno das deuuncias e da tra ~ .. 
ty-ao, traem os seus deveres para com 0 pavo e os com·
promisso ~ q ue aceilaram li\~remeDte an te 0 Partido. 
l'or i s so, eles sao o j iados pelas m assas e c~condem
· ~e delc.s , co m:) e 0 ca ~ o des mi seniveis :Mario M es
quita, Jo3oo R odri g u.es, Sequeira e ouiros q ue, r ecean
do as mas .'.as, escond~m 0 seu paradeiro. E i s so por
que, CvtnO disse Julio Fuchik, heroi da Checosl o va· 
quia fuzilado pe.l os na:ti-sta~, «unl cocarde perde nlais 
(/0 que a vida . Poi derrotado Desertou do exercito 
!!iorioso e se exp6s ate m eSfllO ao desprezo do seu 
illimigo mais s6rdido. jj' mesmo vivo - n lio vivia 
mais porqlle se havia excJuido da coiectividade.' 

* '" '" 
A vigil4\ncia politica na se\eccao dos quadros e nao 

somcnte indispensavel para impedir a acl'~o dos pro-
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vocadores, mas tnmbem para reduzir ao minimo as 
mallS portes na policia. A s prhoes em mas sa nl0 quz.
se se-mpf'e 0 resultado da ac<;ao dos provccadores ~e ·' 
cundados peins dent'incias doutros cuja~ carac~eris
ticas nl10 eram suficielltemente c onhecidas ( h l l foi 0 
caso das recentes prisoes dos juvens do Porto, Coim~ 
bra e Lisbca), 0 conhecimento das cP.n'.ctcristicas e 
do ;:!arilcter de cada camarada, da forma como aplica 
as diiectrizes do Partjdo~ como as defende, C0mo cum
pre as suas tarefa~, permitini reconhecer a sua ho· 
nes ti dade e fidelidade ao Partido e ao pova. 

.A que!es que p~)r espirito de transig~lIcia n ao curn
prem a.g direetrizes do Partido quanto ao desma!'.ca
rame-nlo dos provoc:-,dores, dos bufos e da F1DE, rc
velam debiil eonsciencia politica e aus~ncia de '. odio 
de classe e i~ 5: o e quase £cmprc uma p l'ta ~beria 
para a fraqueza no caso de cairem Da policia. 'ta l e 
a casu dum clemento que andou 11 , fazer pedi,dos e a 

\ promcter ofertas a urn agent :! da PiDE para 1ib~rtC',r 
urn seu familiar. Mais t~rde, quando fd prefO, denun. 
ciou tudo 0 que sabia. 

Tambem ha camaradas que prceuram desculpar os 
maus purtes de.. certcs amigos pessoai~, com a ~lf'ga
c;ao de que so denuDciaram um camarada, que i980 
foi devido it press~o da familia,. que' fora obrigado a 
isso porque' de coutrario· a policia o. mataria , etc •• 
N algulls ca~OSt as ideias destes camaradas podem tra 
duzir s.bmente sentime'·n lismo pequeno.burgu~s e 0 

nAo compreenderem qlle a denunC'ia. dum c ~ qua·se 
sempre 0 inicio da. deulinc;a de mu.it o!C outros, ~ ~f.:a s n 
noutros casos, tais ideias sao sintema de tran!"jg ~ D(da. 
e falta de firmeza no easo de serem presos e fica rem 
em situn<;oes semelhanle~, Tados os camarada~ e pa
trlotas estao sujeitos a passarem pelns priso~s 5aI~ 
zaristas e a suportarem s2crificio~, pnr 1550 dey em ~6.S. 
tar apctrechado5 para compreenderom que cO 'espec· 
tacllto das pessoas cll/a consci{mcia estd com
prometida e mais ten'ioel do qlle 0, espectdcllio; 
das pessoas torturadas (isicamenle';. 

" * ,. 
A acc;ao do nOS!lO Partido para elimiuar das suas 

fileiras os maus portes, deve ser crientada em diver ~ 
80S ~entido~, ma~ urn dos &SpectoM decisivos J"e~ide 
na eleva~io do nh'el politico e ideologico de tod( s 
os ~eus qcadros. Quando se pO!l~ui e~pirito de Par
tido, confianca iua'1alavel nas massas e na vitoria da 
lJossa causa, confia- .!'e ni;;.- ofuturo e n ~ o h;'\. Dz.da que 
possa abalaIi a justeza das n~as c,?I1yiq-:oes. Esta e a 
Ulel hoI'" e- 3i mais solida. mural ha par~ torn~r iInHeis 
os esfor¢Qs da PIDE, quer use de violencias ou de 
subt ,lezas. 

Asseg urar qne todos os comunistas tenham ante a 

r 7 

polichl 1; . ,.aO dign.a, firill e~ e intransigente, !lao. 
dando informa~6e ~ nero fazendo c onfirrna(oes ao l11 irni '
f: O ~ t..bre a crgauj7.a~a<''l, sohre os quadro ~ nu qu ai sq ue r 
.)t·tiddades do Partido e de out r .as c rgalli l.a~ees de -, 
mocr.itica~. uem scbre quaisqiler- CUtr'2S pessons , e
uma tarefa da maxima import ~..ncia, e ia e deci!:.iva pa
ra lodo 0 Partido. Ao Partido cabe a ta r e fa de levo:ir 
cada comunista a as similar completa mente a orieDta~ 
«;,ao c!tc·btlccida sc.bre este problema e levar essa 
me-sma orienta\~o para as maoSsas, para todos os de ~ 
m ccratas e pessoas honcstas. k discussao permane nte 
deste problema e indispcns-aovcl, tanto m~d s que hit 
s c mprc novos quadros a virem ao Partido e a luta e 
que 11 20 possuem experiencia, nem conhecem os foille
tos «Se Fores PreS~, Camarada, , ,) e c Firmeza e 
Jntransigencia Recoil1ciol1dria Peran!e 0 Jnimi
go de Classe », materi-ais indispens.:i.v eis para cada 
c"maJ2.da. Nao sao POllCOS os eam2radr.s, e i n clllsj ?(~ 
futlciomirios do Partido, que apesar da sua i!}abalri. .. yel 
Jirr.::e:La tern tido deficiencbs ante a policia e isso. 
pcrque nao assimil~r"m con\-enientemente a orienta. 

C;<10 eSlc:.belecida relo Partido, Ai nda recen iernen te , 
Lrn camar2da sujeitouY~e A fazer <. estatua)o c111T;"1ntc 
dezenCis de hora!'" , l1uicr.menle porque de<·ctnlieci", a 
crieut;'\,ao do Partido de recu~ar tal humi lh;H:iio, 

IYl uito ainda hri. a hzer neste importante 4lsj}ecto da 
actividAde do Partido, palticularmente naqu~las orga 
niza\,ces onde e maior a percentage m de maus po r tes 
na policia, como e 0 caSO do Norte. Ainda receni& ... 
I1lente se verificou ha,cr urn camaloada , de~;dc . hd. 
muito membra dum CL, que teve a sinceridadc e a 
hODestid"de de coufessar que nao dava qUi':Iisquer ga .. 
i'antias de firmeza cafO fosse pI'eso. A nos~ a tarefa 
J:i\o redde em expul!i2r das uossas filchoas todos ague
ieg que nao foram dignos de usar a honroso tit~lo de 
mcmbros do Partido de Bento Gon~alves e Ah-aro 
Cunhal. 0 eS!lencial C evitar que tenhamos de proce .. 
der de~se modo, impedindo os maus portes e a s pri 
S0CS prcvocadas pelas denuncias e tnd<;oes e assegu
r~ (j e que todos os camaradas deem garantias e pos 
S'u~m confianya Da sua firmeza, C2.S0 tenhaID. de en
frentar 0 inimigo. Para 0 conseguirrnos, e indispen 
savel dic;cutir est. problema de forma ampla e peri!~a .. 
nente, levando cad a camarada a expot com sincedd a
de e honestidade quais sAo as suas duvidas , os ~eUR 
leceios e hesita~oes, H',ber 0 q ue ren~~·, m ~obre a or.i ~ 
gem dos mat,S porteb ua poiicia, etc,. 

Sbmente atraves duma am pIa 0 pcrmanen !e d:!8CU~
siio f;e podeni as~egurar que a orienta<;ao do Pa.rtido 
s( bre este import~nte problema seje de.-idamentc as 
~imilada e e:xecutada. Ji: esta e uma das mr..is imr-c.r 
tr,ntes tarefas, dela depeodem e~ grande parte os 
prog'ressos de to do 0 Partido, 

A FOReA DA CIJASSE OPERAntA 
RESIDE Nf\ UNIDADE E NA On~ANIZA~lo 

(Artlgo do lornal «Por uma P~'z Durhvel, Por uma Dem o 
crecla Pcpular It cle 7 cle Ju"ho de 1955.) 

fi'! grandes guias d.o!'t tt"abalhadt r es - Mane, Engels, 
~, l.enille e Staiinc - en sinara m que a for~a da clas~ 

Sft openiria reside na sua unidade e org2Iliza.;.'lo, 
tanto no marco de cada pais como na escala interna
doual. «Seln a org6.!lizarao das nZGSS{l:5 ·- in .. 
dicava .\.enine - 0 proletariado /lciO e nada. Or' 
gafli$ado e tlldo. Organiear;:<lo e wlidade de ac
(,ao, lwidade de actllar;:do prdtica. > 

Neste momento, a unidade da classe openiria tern 
e3pecial importancia. Na presente situR\,ao interoacio
nal, (! necessario uma crescente coesao da~ fon;as do 
proietariado dos paises capitalistas, a iutensifica<;ao 
da sua llita peIa paz, pelas reivindic2 \,o es essenciais 
dos trabalhadores, 

A uoidade da classe oFoniria e 0 alicerce bas ico 
para 0 mai s amplo agrupamento de todas as f or<;as 
uaci dnais patrioticas de cada pa is numa frente popu-
1ar uoica. A uuidade da classe openir ia e a aliau<;a 
da classe oper/lIia cem os camponeses ~.{:io as conci. 
coes determiuantes para resolver felizmente nao so as 

t2I"efz:-s diarias mas tambem as probient&::.s funGamcu 
t3is eolccados ante a cla ~S'e opera ria dos p aises capi-· 
talistas, Urn grande exempio em que se in~pir a 0 

proletariado dos paises . capitaii s ta s e a unidade d~ 
cJas~e openiri a des pai!'-es do paderoso c ampo da paz., 
da dem ccracia e do sccialisU1o, 

A mais arnpla uld dade da classe openiria e uan s6 
imprescindivel mas tambem pleDamente realiz:.hrel. 
Um resultado importantissimo do movim ento operario 
internacional durante os ultimos aLOS consiste em qp e 
a ideia da unidade penetrou profundam ente na classe 
oper,;ria. No periodo de apog.guerra, a unidade de 
acc;§.o das orgOlnizac;oes pIoletariaR fo :rtaleceu~se e 
adquiriu um amplissimo desenv:Jlvime n~o. ° 

Assim 0 de~Q.nstra palm~rmen te . 0 "fortaloci,men
to da F .. deril'<;ao Sindical Mundi~L Erquanto no 
11 ,0 Congresso Sindical Mundi.l, celebrado e." J u 
nho - Julho de 1949, esti'Veram represcntad a s as 
centrais siodicais de 48 pai!es no III. 0 :Congresso 
Si[ldicat ~undial. que teve lug~r em Outubro de , 
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a o MILITI.H 

1953, estiveram 18 representadas 79 centrai s sin
iHcais llHci otlRis . A F.S.M'.\ que contn natt StlH~ fi: 
leir'l3 com f1l'tis de 88 millHJPs de tralJ31had oref, e 
H crt~anizac;3.o sind icHl intE'rnildonal mal ,'; po ten te 
e presti~iosa que conhece a hi6toria do movimeri -
to opera rio . .. .. o rob us tecltnento dn unldade da classe operana 
teve a sua mais cla ra expressao nas ac<;oes a fa 
vor da cess8<;ao da guerrR n!l Coreia e na Ina0-
china, n21 continUA amplia<;ao da luta pel a proibi
c;a0 Elas Armas atomieas e de mais arm as de ~xler 
minio em massa, na luta cont ra a prepara<;ao de 
uma nova guerra, pela manuten<;iw e consolida<;ao 
ds paz no mundo intciro. 

Todos os tr"bslhadores, independentel)1ente da 
sua filia<;ao politic,a ou sindical, estEio vita l mente 
interessados lIa solu<;ao dos principais problf',mas 
do n03SO tempo - impedir uma nova guerra, proi
bi<;ao das Armas de exterminio em massa, ceces
sidade de impedir 0 reHrmamento da Alemanha 

-O;::idental, defesa das conquista" democraticas e 
du independencia nacional- e no melhorar.lenio 
das suas condi~oes de vida . Todos os trabalhado
res ql1erem viver em amizade"' e em paz, aspiram" a 
uma existenejq feliz. Assim 0 el'idenciou de mo
do canclude nte a Conferen cia de r epresentanles 
d03 trabalhadores e dos s indi ca\os d::>5 paises da 
Europa reunida no mes de Abril Iii timo em Leipzig. 
l';jesta confereneia estiveram representados sindi 

. catos de diferentes tendencias, trabalhadores de 
dh'erso matiz politico, filos6 tico e religioso. E to' 
dos os representan tes dos trabalhadores ehe~ar3m 
" uma mesma conclusao fundamentHl : a de que e 

:'necessfiflo unir as for~as de todos os trabalhado
res para lutar contra a Hplica<;ao dos acordos de 
Paris, contra aqueles que pretend em arras t3 r os 
trsiJolhadores a tlma guerra fratricias, a conclusiio 

' de que e n€eesEario unir ·se para frllstmr as eri
lI1i110808 pianos de prepara<;80 de unta gller· 

.fa atomica, para consegllir a 80111<;8.0 dos proble
' nH~s internacionais, nao por meio da fon;a} mas 
8im atrave» da negoci~Gao . 

Os ill1portantes comba.tes grevistas desencadea
dos ultimamente em nlu,tos p:iis ~ s capitalistas de
monstram a grande for;;:a de elasse opcrari<]. Pro 
vam 0 seu espirito combativo, a Slla determina<;ao 
de dar uma resposta eontundcnte aos intentos dos 
monopolios de intensificar ainda '!lais a explora
dio e 0 saque dos trabalhadcreS . 0. tr8<;0 cara~
teris tico das ac~oes da classe operana e a sua 
extraord inari,,! Hmplitude e a formidiive l firmeza 
demonstrada na luts. Na !talia, Fran~a, Estados 
Unidos, Al.emanha Ocidental. Brasil, Argentina, 
India, Japao, Cannda, Chile regis taram-se podero
sas Qreves de dif\"rentes destacamentos da classe 
oper-{lria. Na Inglaterra, a lu\H grevista , toma cada 
vez mais incremento. A paraliza<;8.o declarsda pe 
los fe rroviarios que terminou n8.o ha muito vitori 
osamente, e um8 , imJ}ortantissim3 aC<;ao dB classe 
openiria ingJesa. As 'greves, as manif esta~oes e 
outTas accoes do proletariado desenvolvem-se so 
bre 0 signo do fortalec'imento da sua l1nidade. 

Nil Fran~a conseguiu-se 11m nota vel progres ~o l1H 
un idHde de acc;ao qa classe opera ria . Apesar do 
veto da direc<;ilo ,do Partido Socialista, em muitos 
c asos fez-se e f:i'z-se a unidade entre eomunistas 
e socialistns na luta contrH 0 ren8scimento da Wehr
macht germano-ocidental, pelas prementes reivin
dica~oe s dos operarios, em defesa dRS liberdades 
<iemocraticas, assim como no decorrer da campn
nhu de assinaturas para 0 Apelp ,pe, Viena. Os sin
diea tos enQ uadrados na «For<;a o,pera{ia> e na Con
federa~ao Francesa dos Trabalhadotes Cri staos 
par tici pam ao lado dos sindicatos filiados na Con
federayao Geral dn Trabalho de Fra!1<;a ern muitas 
HCyOeS par aumento de salarios, pela supresUio 
das zonas de sahirio, contra os ritmos infernais de 
tra balho e contra 0 sistema de multas. 

Nit Italia, a Unidade da classe operaria {Issenta 
no pacto de aC~80 conjunta concluido entre os 
Partidos Comunists e Socialista. Esta Unidade 
forta lece-se dia apos diu nas batalhas dos traba-

'I hadores pela Paz, 0 bem estar e a liberdade. Nes-

te sen,tido,' Ignificativa a greve stlstentaila du
r51nte 120 diiiS pelos portuarios de GenovH', corrit
l ·,i>i ! ~-lY , 8ocialistaf', soci sl-d em ocratHs e catolicos. 
J',tlpntida f,ob 0 ~igno -::ia Unijade e com n 2poio e 
R solidariedade de toda a populac;iio de Ge nova e 
de tNlvs os 1mbalhadores do pais) esta greve foi 
coroada pelo tril1n fo dos operari08 portuarios. 0 
magnifico exemplo de coesao dos portuari os gerio· 
veses mostra uma vez mais Que ali onde os dife
rentes destaeamentos da c13sse operliria adila'ln 
Rob <) signo dn unidade, a suu ac¢iio a caba geral-
Ynente com fl vit6ria. I 

No decorrer cia ac<;ao conjllnta, e!aboraram -se as 
mais variadas form8s politic:as e ,orgallizati\!as de 
unidade. A c>eperiencia ensina que os comites de 
unidade eleitos democratica mente em assemhleias 
de todos os trabalhadores sao urns firme ponte pa' 
ra !evar i.J pratica os acordos adoptados. 

A I!nidade cia classe operaria nao s e cOllsegue 
de modo espontilllEo e 8ulomiitico , mas mediante 
t1tT! tnlbalho paciente e tenaz cos COml!n!Etas en 
tre todas 8S cate~!DriRs dos trabalhadores, median
te 0 decidido def:mascaramento do~ principais iui
migos an unidade: os lideres socialists de dire ita 
e 0, dirigent es reaccionarios dos sindicatos. Se
£uindo zelosEmente a linha do imperialismo ian
que, os Jid eres socialistas de direita justificam a 
politica de ({ posi <;oes de fOrc;fl », a prepflra<;'8o da 
guerra atomics pel os imperialistas e a reaccion8 -
lia cruzada «contra 0 comunismo>. A. luta intran· 
si~ente e conseqllcnte, 118 teoria e 11a pr6tic8, con
tra os lideres socialistas de direita e os dlrigen
tes reaccio!Hlr ios dos sindicatos, 0 seu is olamen 
to da~ massas e 1;1118 atitude fratern 81 para com 
os £ocialistas de base, S8.0 uma condi<;iio indispen 
savel para cOl1segllir a unidade da cia sse openiria. 

Os Partidos Comunistas e Operarios dos p~is es 
eapitalistas, coloniais e dependcntes, consequen 
tes defensores dos interes ses da clas se operarfa 
e de todos os trabalhadores, acumularam II mll gran
de e>lperiencia na luta pels Ilnidade operaria. Es
ta e><periencia tem s ido sintetizada nas decisoes 
dos Congrtssos e dos Plenos dos Comites Cen
trais dos Partidos Comunistas e Operarios . Oon 
siderando iustsmente que a luta pels unida de da 
classe operaria e lima das t a refas mais impertan
tes do periodo actual, os h:rtidos Comunistas e 
Op<'(nirios descobrem audaz e decididamente os 
setHI, aefeitos e erros nesta Illta 8 fim de a pros
sell/l ir com maior energia e com mais eficacia. 

Um serio obstaClll0 p~ra 0 fortalecimento da uni
dadp. e 0 sectarisillo ainda n80 superado. AIg\lns 
comunistas, como salientqu, por exemplo, 0 COlni
te Central do Partido C011111nista F rances, desde
nh am a lllta pel a frente IlnicH, confundem os 11'8-
balhadores socialistas com os lideres socialistas 
de direita. Tais comunistas preill d icam a causA , 
nao alargalll, antes d iminuem a infillencia d~ van· 
guarda comuni sta sabre 3 classe operfiria. 

o <lever dos eomllnistas e ligar-se a todos os 
destac8111entos da classe operaria e 8 todas as 
s'uas orQaniz8t;oes de massas, a toaa s as call1~das 
da populac;ao, redobrar 0 seu ePJpetlho e os seus 
esfoff; oS para sgrupar numa frente tinic:;a <)~ ,tra
balhadores per te ncelltes as organiza¢oes , social
-democratas, cristas e outr88. Estar no meio das 
massas, trabalhar com as massas : ,estfj e a divis a 
do comunista. Quem nao c()ll1vre,ende isto, quem 
n8.o compreende que e preciso trabalhar de msnei
ra paciente e tenaz com os socjalistas e os eato
liCOR de base, com todos os t rabalhadores, e <jue 
se deve am;>liar continuamente os vinculos com as 
massas, nao e 11m verdadeiro eomunista. 

A unidade consegue'se primeiro que tudo l1a l u
ta, na ac<;iio coniunta . Pode realizar- se a vo lta de 
umH so questao, de uma so reivindicfl~ao con cre
t8, ou nllm plano mai largo. A unidade pelH base 
e a forma mais efectiva da unid ade dn classe ope
raria. Por isso, 0 trabalho persistente e activo. do,S 
comllnistas nas empresas com 0 fim de lInir os 'ope
rarios e particul armente importante e ne cessariil, 

Ao mesmo tempo que lutam contra 0 sectarismo, 
os' Partidos Comunistas e Openirios atacam reso-
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Iutamente a tendencia opori:ullista de esconder a h andd 
ra do Partido, de renuuciar ao papel de vanguarda dQ3 
comunLstas. Para fazer avan<;ar a classe orer.iria e di.,. 
rigir a sua Iuta, os Partidos Comunistas c OperaTips re· 
for<;am infatigaveimenle as snas fileiras e melhorarn 0 

seu trabalho politico de massas e organizati vo entre 9.:~ 

tra~.alf\:i). 
Os openidos q~ tod.os os pai se.? cerram C!ltl.a vez rpais 

e strdtamentq , <l .s SV:~S fiieiras. A c,lc\sse oper.ill1;1. 'uni d a. 
e.ornuipotente!. Unindo a~ suas fOfy,a s , a cias~e o'p e ra~ 
ria pode resolve~ coW CXlto a s tar cfas d~ tran ~cende!l .. 
cia historic a m1?tudial que se l evalltarn diaute dcfa . 

A CAMPANHA DE EDUCACAO DE ADULTOS 
~~~--=-.-' tt't:!~):;~ :t'i$'W')~-"''' 

Quando foi I. needs a fBmige:l!da Campanha conlrs 0 

analfabetism.o rnuit,a~ pes5~ss_ ¥iran"J. ness e empreendi~ 
menlo urn !Incero ' esfor~a de governo pars 4: reilH}

diar unl crro II em , qUQ, t eti~ laborado a sua adminis 
trat;ao durante um qu~do de securo: 0 de tar mantido mais 
de 40°/" diS popula~a-'o e:n com ?lefO estado da a nal:ab.~
tismo • As Ressoe~ ~ue assim pensaram foram v Himas de 
urn logro :. nso foi . por « erro" que um, t"t p2rc-ail~-9-
gam e;-<isfio durante tanto tempo sem q ue nada S2 fjzos~ 
se para remcdiar 0 mal. 0 unalf.3betism,') conserVJ-se 
no pais per vontads do 90'leroo. Ele qLJ 3ria qua aq'-le· 
ta pq1 rCentdg(}m S9 conservassa pals mesma razao que 
os roceiros de Africa desejam qlJe os negios S'9: m3n
ta!1ham ssm sab&r ler nem escrever. Um povo iglloran
te e illculto a ma is d6ci; 8 explora~ao, a tirania e a 
opl'Gs!ao. 0 , g':Jvorno de SQlazar sab<J -o bern e por is· 
so, tem usado 0 obscurant/smo como u:n meio de pro· 
Icng", 0 , .au m.lfadado reinado. 

Mas porque interrompeu ele enrao esse c sm inho trio 
!hado durante tantos anos Q l&n9 0U e C~mpanha, f.azen 
do UlTI esfoi<;o pare ensin3r lJ I~ r e s escre'ler, senao to 
da, pe!o memo s uma parte mui to consideraval d! poru
la~~o? Sera que veio um8 hora de arrspenciimen to G 
que haja decidido por P~ il to final no seu mi!erave! 
preceder? Ou diSr·!e-a einda 0 caso de ter desco
b&rto que nao existe me;nor sustentaculo do ~9U regime 
do qu e uma ElleVbda cllltura populJr? Nao, nao foi por 
crrepend!mento oem por tor descober to no cuHura po
pular um novo remedio pel'a 0 seu periclitante reinad o 
(a cultur~ s era" sempre um il1imig o fercz do fascismo) 
que 0 governo pes 8 Csmpanha «em marcha ) . 

A C~rnp.nhQ foi c oncebida e posta em prblie~ por 
raz~es de o utra natureza. 

Se a te ha poucos anos a maiori3 dos r3mos da indus· 
tria nadonal dispensav3 m~o de obra latrada, out~o 
tanl o nao acontece hoje dada a introdu~aD, inten!iifica
do a partir do fim da guerra, de novos meios tecnicos 
de trabalho. A complexa maquinaria intro d uzida na in· 
dcstria para a obten980 de m~iores lucros atraves de. 
explora~~o m:O}is profunda dd classe cperaris, e 0 com· 
plicado si;;tem,3 de cfHllrole e de regi.;to in d ustrial a que 
dA origem, criaram necessidades djferent'£s na qUBlifi· 
cn~lIo da mao de obra. Se ontem p ara manobrar 6 rna· 
quina s6 0 di3pendio da energias e a habilidade cOilta· 
vam, hoje, ino s6 nao bastB; e precis o ester £tento it 
contadores e registos, e preciso tolr em conte tabelas e 
guios que muita de nova maquineria nao dispen.sa; IS 

aprendizagQm e tBmbem mais complexa e raGuer, t~l ' 
c omo 0 msnejo cons tants, que 05 operBrios ten ham urn 
minima de conhecimentos, quer dizer, que s~jbam, sin· 
da que rudir!\ent&rm.-=nte, ler, e3crever e coniar. A exi · 
gencia de mao de obra com .s~e minimo de hab!l!tac;6es 
lem' se est.endido a todo$ os ramos d~ actividede, nao 
s ~ndo 056 na fabrica que se to rr:a ind ispen56ve!; e na 
c\J;-;sriu t;8 0 civ:l, n8 ag r iculture, nos servic;os publicos , 
etc . . N o exercito, 6ltll mesma ex lgencia sa manifeste . 
D compficado maleriel be lieo dos nossos dias e a nao 
menos complicad3 eng renagem mi!Har cerecem tembem 
d€! uma ( ma.o de obra > com um certo grau de instru;:a o . 

Que os o biedivo5 de campr;nha visam fundamental
mente atender as exigencias do capitalismo de u ma mao 
de cb ra mu~s qualific()da para a introdut;a0 de novas 
p rcC3stoS tecnicos de trabalho que psrmitam sugar ai n 
da ffiais profulldameil~e os trabalhadores, prov.s -0 be-m 
o facto de ela t ~r sido la:n9ada qu.ase a por da outra 
ca mpanhe , a do produtivici3de, qU,_e neo it sen:3o uma 
cem pan ha de intensifica;;:ac de rHmos de trab~lh o e d e 
roubo dos trabalhadof'es, lava,de:, a cabo, em -muitos co' 
50S) at raves da introdu~ao de ' maquinaria mais aperfei
~"ada que eXlge quase se'mpre umamao d'e .. bra corn 

um grau m~ic< r de q ua lificac;ao. 0- cil3put.:da !'/. ~' v N,a , 
cha do pas com clareza 0 problc rna &0 dizer l, D ,b,t_~!:: ,n
bJe:a N e cional ( 6 - 12~55 ) que qua nd o c E~ ~~H~O eore ba · 
Ie 0 anarf6be~ismo « cisa preCiS(lfnen t e a maior pro
datividade do traba/no eo rnaior rpndirn cnto d es 
Cfllf)reendinlentos eca n- ami cos) . 

Escondendo serem estss as raz5 es fund~m~n! .;:ds qu~ 
determin a!'am e Campan b~ con tra 0 imvifr:betis rno. 0 
fasci smo, ha b il como e , len~ou entrGtan~o 1J000J campa" 
nh-J dern.sg6gi ca fende"t~ a fazer erer qua esr,V3 a 
preceder com 0 (mico intvHo de er ~vin 0 nlval ClJ ltu ' 
r;31 d o pOYO 9 a zelur os intaraSs 8 ,~ nacionalS, Eslava ~ 
-sa em vesperas de eJei~59s para de pula dos . .• 
S~ 0 governo zelasse de fado os in ~ef6sse.s ne cio nais , 

o peso de Campanha teria receido mais sob re 0 ors:a
mente publico e os inter&sses do pa ~ron ato e rn en os. 
s o bre os om bros des masses popuiares. Mas B3sim nao 
acontec€:u e a CsmpGnha tern side muHo n1a1s !evaclfl i) ca 
bo com 0 sacrificio de a!unos e pro f e !.!Of£S d o q ue com 
o oux:lio do Esta d o e des enridades putrcnO'is, Q u-a 0 
dig e m particu!srm enfe as trabelhcdoras fina lfobstl!s , maes 
de r:3 rnilid , a quem sa obrigou li frequenter c ursos .!em 
que para isso sa Ihes tenha prestedo que fquer GtDdiio 
ou concedido a maio pequena facilidad ". Rou bo nil O bo
ras necessa r ias 80 sono e i}.O desc,;;tllso, longa! cam i ~ ha~ 
da5 I) pe, ref~ 1c; oes comi das a oeso r-os e e p rm:sa , de·, 
!o rgan izllt;ao da vida domestice , eis 0 posada c:onldbu 
to imposlo p~ra a reghzac;ao da Campn n ha as mu!h c re !i 
tri!balhadoras 0 a !uas familia s . 

S3 0 90'verno es~jvesse diS fac to sinCerBm;3!R te empe ii h iJ; 
do em all1VCir 0 nivel cultural do povo~ 0. nfvel da Camp~~ 
nho nilo le:ria side ta o bc;ixo como foi le conHnua aUT} 
d&ndo eos elunos apenas uns rudill19n tos de sob6dorE& 
que r.ao as arma senaa para desempenharern com mais 
eticisncia as sues obri9a~oes profiss ionais. 

* 
Depois de ler f~ito pa.,er pollJ ",cola ce rCB d o 500 

mil adultos (nume- ros oficiais) 0 gcve rno Gnuncia ego · 
ra a segllnda r ase da Campan/w . Ds que ,e tra· 
ta? 0 palevriado fascista ni:3o 0 COn sE.gt:~ e~cc"nd£ri a 
segund6 fase e urn plano tendente il e'litof 8S consaqus·n 
cias des5strosas para 0 regim e salBzar1Ela da ob-rll que 
elc proprio resclveu realizar. E!e receia que cs rud1rnen~ 
tos de ins trw;:so da~ a a t's irabslhad ores e 00 pCVO, com 
urn fifo bem interesseiro, possam trElnsformti r , sa nas 
maos destes em 8rnHU muHo perigos6s para ~ HH~ ~x1s· 
rencia. D domlnio da IcHura e cia ~s crHa pode tQr n ar~ 
s ec (e torns-se f8talmentel ) um malo predoso peru C CfiS 

cieflciilliza~ao das maS3 13S, e para a sua mobiliznr;::5 :J Q 

org&nizac;ao para 6 lu~a contra a exp lorac;ao e pel iii c:]. f). 
mecracis; ele r e ceiu que a in.strulYao cada 60 povo r C' :1 ~ 
sa servlr a CcUS6 popular, e a ati!sta-Io i:st~o lt5 f & S ra-

13vras ;>ronunciad"s rece n tcme n~e r.um d :scv r~ o pelo E d.} 
secrafario da edllc~H;:ao: C{! aprenoiEcgem Cj tiE' en;. mai
tos casas origil1c luna acidcE de sabel" qf,'e em alg u
lila {ollte se illi de scciorlr p od€.<: COI,'{ifXz ir a f orm o A 

90£1s caliura is indesejdveis, POl' anti-IlGciol1c is e 
Gllti-sociais" (Iei<!.-se: per patriotic63 e d<ernocratj ':lls ) , 
e!e receia que fl avidsz de saber poss a condllzir 1J!l iTiCt.58S 
a ieitlJra d e -obras e p!Jblica~oes qu e as ;JilJoem B c o m~ 
p re.e nd ei' qinda methor a iniL!s t!~a do r egime e oJ neces
sidade de', o d erru ba r . E!a teme que i;;. I~.!:: ru ra Ihes fDcrJj # 
1;3' 0 conhec;imo nto do que se pa~s~ nc rrH.mdc), U me r
eh a dos povos para 0 sociafis mo J GS E x itos O~ I.5niao 
Sovieticil e dos P 8 :!5 S de democrBc1o p c pu! ;.:,r . Ue ~e;ma 
Ca inda 0 contacto d as rnassas com ~s 0b r il:;; de ~r:c ne .. 
cionuis de con teud o pro~ressista, 
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o governo de Salazar quer que 0 povo porlugues 
saipa u~ pouco I€r, escrever e contar, porqu9 _ essa e 
.uma exigen.cia do actual sistema de produ~iio capita l;s · 
ta, mas 0 g ue neo quer por nada, e 0 que se es(or9s 
ra par impadir, e que isso sirva perD e!e a dquirir um 
c erto nive.! .cul ,lura l que Ihe permita toma; me is ampla 
mente consciencia cia iniusti~a de sociedade em que vi ~ 
ve e da pcpibilidade que h$ de lYIodiriea~.eo des sa me'· 
rna sceieda~". Com Urn tal fito, tenta agora l a n~ar a 
segunda faS'" da Campanha, )ltraves da qual se prop os 
ed ito r livros. ( fa)am em 4 tnilhoes I ... ), rea llzar film es , 
organizar bibliotecas , grupos csnicos e programas de 
radio, de ma ne ira a peder orientar e dirig ir , no sen!'i
do que Ihe convem, a an~ia de saber gerada nas cen
tenas de milhar es de pessoas que a Campanha en~;inou 
a ler. «Foi preocupardo dOl11ilwute na p rog-rama· 
fdo dos trabaLllOs do proximo ano a consecurdo 
de licros proprios da Campalllza - f ao IlUl11erO · 
sos que possa"l bas tar a quem tiver a paixao da 
Ie itllra , e T...tO ADEQUADOS QUE POSSA M 
TRANQ UILUAR QUEM TENffA SOBRE S1 A 
R ESPONSABlLlDADE DA CULTURA DO PO
VO » (0 sub!i nhad o e nosso) disse "0 discu rso iii aci
rna refs-ri do 0 sub-secretilrio da educa~ao . 

Para que 0 governo possa ficar tranqui lo, os livros a 
editar, assim como os programas de radio , as report6· 
rios d05 grupos cen icos e os filmes , serao organizados 
com base no deform~~ ii o das realidades do amblente so
cia� portugues , de manei ra a que 0 sal.zarismo apare· 

e ilso r dos interessC!s nacivnais e dos traba 
Ihadores; com base na prE- d ica ao co nfo rm ln l1 o e a o 
odic a democraciq; na calunia a Uniao SovitHicli e as 
democraci-3s populcHes; na proclamst;so des beneffcios 
da crganizac;~o corpora tivi3, oa c5mpanha da produtivi
d a de , d iJ opressao colonia l e da gu erra. As bibliotecas 
que pensam montar serao cons tituidas, certamente, pe
las la;s cbras < culturais ) a editor pela Campan ha, 
por mnis meia duzia de outras que « flao preiltdiquern 
a forma,Lio cultural do poco» e completamenle ex· 
purgedas de judo 0 Gue fale vedade sabre a vida e 
tenha urn caracter progressi"ta e democratico: 

Para que 0 governo pos!.a ficar tranquilo, sera desta 
na turEza a cultura que a Ca"!pan ha se esfor.;ara por 
difundir no se-io da s massas. E eerte qua para cap ta r 0 
interesse e a cur io.!idade des pessoiJs tudo is to serb da· 
do duma forma habil idosa e talvez muil.s veles eseon, 
did. em temas pretensamente culturais e progre§si;tas 
que podem por vezes enganar muHa genie. 

Os obiecH'Ios da segunda fose de Campanha sao ela
ros e 0 pcvo po rtug ues nao SEra influenci.ado pels ~1JJ
~ur8 que 0 fascisrno vai te ntar ministrar-Ihe. Que ~1i1 
toda a parte se fS9a o uyir bern alto a repulsa por umij 
taJ ( e.ducac;:ao ... e se exij3 a divulga9ao e 0 f!orcSCimQil· 
to da verdadeira Cu!tuI"a , q ue e aqu€la que .e basei" 
nos pri nc ipios democraficos, no p rogres.!o , nas tra di!yoes 
nac ionais e na defesa des sagrados interesses da csusa 
do pavo I 

-----=---=~~~=---==--

APRENDENDO COM AS Ll{OES DO PASSADO, 
ALARGUEMOS E REfORCEMOS A LUTA DOS CElfEIROS 

1:\ ceifa aproxirn<\·se. D,- vemos , por isso. recolhendo 
. do pas sado a s ua grande experiencia , ana.lisar p e lo 

menos alguns dos aspectos fundameQ. t a is da l uta d o s 
ceife iros. 

A COHQll!STA D E MEUIOIlES JORNAS 
A rcivindica~a:J fundamental dos ceifeiros e a melho

ria da joroa . Como a ceifa e 0 trabalho que em Dlui · 
tas regives aluga mais bra~os e nao COIl~ente demon-F, 
("s ceifciros procuram sempre, durante e .'i: te perfedo, 
conquistar uma j orna que Ihes pe:rmita p"gar as div! 
das que meses e mese90 de de sc mprego (ou j oruas 
mis(.u:h·~eis) Ihc~ criararn. Esta bern modesta aspna· 
t;'uo , meslllo atin g ida , naa tira 0 ceifeiro da sHuuyuo 
de miseria e de £ub-alimel1ta\,ao cronic3 . 

No anD passado, alguns camaradas consideraram que 
a lul n dos ccife i!-us se devia liga r fundamclltaimeule 
a o problema do hon1rio de trabalho . Tal ideia pro 
vou-se ser errada, pais as ma~sas, se s e uniram e lu
taram com firme:la, foi a volta do problema do aumen· 
to da jorna . 

Qual deve seT, porem, a paIavra de ordt::m concreta 
em relar;ao .0.0 aumento da jorna 'f 

o nosgo Parti.dQ tern apo i ado e orientado a Iuta pe 
Ia jorna de 5('8 00 a seco para os hom ens e 22tnO a se 
(';0 para a~ mulhc rc~ . Devemos continuar it defe nder a 
rr.csma jorna? 0 que nos JTlostra a experiencia a este 
resr:eito? 

Em prirn ciro lug~r, verifica -se que a palavra de or· 
cl{m justa para a futa na ceifa depende de muitos fae
to res e nao p ·ode, nos actuai3 c or. d ic;:oes, ser a mesma 
pare lodo 0 la do ou set ap licada da mesma man ei ra. 

No ano pass<ido, como em outros anos , hou ve regi
rC3 onde os 5C8 ~) O fo ram alcanc;adDs, hOllV~ m esm o ter
r as ond~ eles fo r- a m ultrapassa dos, cheg<;n ~o os he .. 
Ul CllS a ganhar 6' SUD . Esta jf)rna, p orclll , C scm pre c- )n 
qui "-Uloa ua SCmE:!13 de rnais <-l per-to e s6 CClil1 algu ns 
p 2 t;-6 c,". (duel' uo comevo d I ceifa quer DO s eu fim, a 
j i "na e, ern gend ! iUuito mais bai:::a . 

0:; facto res princip:ds que infiuecciam 0 val or da 
jorna a c0tlquista r ligam.se it unidade e a orgRlliza<;ao 
do s ceifeiros , a sua disposic;ao de lu ta, ac;. trabalho de 
unidade realizado com as mulheres e com todos os 
que podem apoiar a luta, ligam·se it experie ncia de 
luta em cada t erra e aioo.a ~u estado das searas e do 
tempo. . . . 

P Ol' MENDES 

Em s e gu ndo lugar, verifica·se que, em muitos lados, 
a ju~ta palavra de ordem fica a que_rn dos S(1$')O, e Iu
t as fIrmes se tem travado pe10s 3!:$fJO, pelos ::F$ 10, 
40800, etc . • A palavrs de ordem gor.1 dos 50$00 naa 
6, POlS, seguida, por abso luta faHa de condis:o€s, e fic a 
pairando no ar sem servir obja cqvamenle os intere-sses 
" a lula do. eeife iros. 

A experiencia t em mostrado, pais, qne a pala\7ra 
de o rdem justa nas ceifa~ varia de t erra para terra; por 
vezes varia na mesma terra, de sernana para .5.ernana. 

Ess'i\ palavra de ordem sera a mesma numa dada re
~iao onde a unidade dos ceifeiro~ e a sua experiencia 
~ ejam .5.ernelhantes e, principalmente oDde a org-ani
za\-ao dessa unidade abarque toda a egiao. Teni de 
se r diferente onde as condi\,=oes tam bern 0 forem, 00-

de a organiza\ao cla unidade cl os ceifeiros ainda este . 
ja. limit~lda as terras ou ate aos rancho s ou U'5 herda
des. 

Por isso, se hoje preguntarmos sc devemos colocar, 
para 11ma dada terra, a palavra de ordem d03 S( :i;)O, 
ou quan do a rlevemos co lo("ar, a nossa respo s ta sera 
~implesmente de que a paLvra de ordem justa sejam 
os Sf-SOO, sejam os 4(":$00 ou as 6CSOO, depende 'de h .c
tares que , em cada reg Hio, em carla terr<!, em cada lo
eal .devem ser estudados em pormeuor e com todo 0 

cuidado. As orgc\I1 izac;5es do Partido tern de fa ze r ei
J!'C estudo) t ern de ouvir lllnito bern 0 que pensa a 
massa dos ceifeiroi>, para poderem orientar e impul
si unar a lula no selltido da conquista da jorua rnai5 
alt~ que as condic;oes indica rem. 

As experiencias dos anos an tedares daD - nOS, entre 
tanto, ta mberu ou tras li<;5es sabre as ob jectivos da lu 
tao 

Em prirneiro lugar, eo errado come.t;ar a ceifar pelo 
pre~o dos pMroes , como em alguu<; ladns uiu ;la se faz. 
dizendo- se que, depois de se comec;ar a trab alhar, e 
que ~e comera a luta . Ka verdade, isso f':ignifica que nao 
se uniram e org ani zaram as ma~ !, as. Nao se ll1 obil izou 
a tempo e deix?.se que a inimigo ataque para depois 
mobilizarrnos as nossas f::>n;as . Mal vai 0 exercito 
que assiru procede. 

Em segundo Iuga r e necessario cclher a HC;ao de al
gumas lutas travadas DO ana pass3 do que deram aos 
ceifeircs coutratos de trabalho ·co m· a ~:i ooudivoes de 
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o MILIT.NU 
.... t>jItQ" tiT?' 

faron, de horiirio e aillda de nlio trabalho das maqui
nag e pes seal de fora da terra eng uanto houvesse de .. 
scmprego. 

liste exemplo mos tra-nos que e possivel, pel a ac~ao 
junto dos agnirios, dr.s Casas do Povo, delegados do 
lNT e ou tras autoridades, conquistar as nossas reivin
diea~oes e for~ar os agnirios a respeitar urn contrato 
epro:/ado livremente palos ceifeiros. 

Este e ° carninho que devemos seguir, mas ele re
qa-er uma boa unidade e partieularmente uma boa or· 
ganizayao. 0 papel das Comissoes de Unidade e aqui 
{undarnelltal pois sao os r ep resentantes dos eeifeiros, 
livremenle escolhidos par ales, que tern de trata r 
COLn os agnirios e as autoridades sobre 0 teor do 
contrate e aD me~mo tempo que tern de velar, semple 
£;vm 0 apoio de todos as ceifeiros, pelo inteiro cum
p f imcnto do eontrato par parte dos agnirios. 

A. falta de uma unidade firme e bern orgallizada dos 
ceifeiro5 permitiu que, no ano passado, a jorn a contra 4 

tad a para a ceifa em alguns lados fosse so de 35$00 e 
que os agnhios romp~ssem ° que t inham assiuado, 
passando a utilizar as maquinas. 

Devemos desde ja o rganizar a nossa luta para arran· 
carmos aos agrar ius e ~s autoridades jornas mais altas 
para ted" a ceifa e obr iga-Ios a cumprir com 0 que fo r 
co~tratado. 
T~mos vindo a falar, r1epetidas vezes, da import:1u 

d-a da unidade e da organizaC;ao dos ceifeiro.Q. Veja
mos aIguma coisa sobre estes dais problemas. 

SOBRE A UNIDAD" 
J a unidade que do a for9G aos trabalhadores . Por 

E j50 05 eeifeiros e, em primeiro lugar, as comunistas, 
d ?vem por a si, como primeira tat"efa, a de unir e es
cla,recer os seus cornpanheiros de trabalho. 

·E cvidente que em alguns lados, oude a experien
cia dos ceifeiros e maior, este trabalh~ de unir e es· 
cla recer e mais facil, mas e m t odos as lados ele e 
P9s.sivel e deve fazer-se. As dificuldades que fe mos 
poru isso resultam sa~pre da nossa propria actuac;ao. 
;. ~i uitas vezes, somos nos proprios que nao nos apro
~rnamos dos outros e dJzemos, sem razao, que c eles 
aao estdo dispostos ». Outras vezes, aproximamo
-nos., ~im, mas de tal modo vencidos au de forma tao 
pOllee justa que dessa aproximayao nada r esulta e con· 
cluimos que os (Qutros futO prestal7l» quando nos 
e q ue nao soubern os actuar. 

Par vezes tambem - DaO podemos p6r isso de lado-
enl;ontramos incompreensoes llaquelcs com quem que
.x;.~rp os falar ... Mas i sso nao DOS deve fazer desanimar , 
pois qual e 0 nosso papel se nao 0 de esclarecer com 
a pll.lavra e a acc;ao? 
,.De t~do isso se conclui que a a proxima9iio e 0 es

cla recimen to dos trobalhadores se deve (azer com cui
dado, com pa ciencia e =om persistencia. 

A e.x.periencia mostra que nuns l ados e junto das 
moradas que os ce ife iros mais conversam, em Qutros 
lados e nas tabernas , em certas terras os ceiftdros ji 
sabem utilizar as Casas do Povo para ai se eombina
rem, etc .• 

E ai, eutre C!S ceifeiros, que os comunistas devem 
aatu,.ar para p6r em evidencia a importancia da unida
d e e combinarem as jarnas e outras condi<;oes de t r a
balho que devem pedir. 

Mas a un idade dos ceifeiros fortalece·ze, e alarga·s9 
al em das primeiras conversas, sa fizerem pequanas e 
giandes reu nioes onde todo$ discutam e assentem as 
reivindicac;5es comuns. 

. A unidcde dos ceifeiros fortalece-se e alarga-se .e to
dos se juntarern nas Pra9as de lorna e destas fizerem 
~$ suss fortal~zas onde, todes unidos e bem organiza 
dos, conquislem as reivindica~5es comuns. O ude, no 
passado,os ceifeiros se reuniram pal.'a combinar a jor
na a pedir e se jUlltaram nas Pra<;as de Jorn3 para 

ai defenderem firmemente a jorna 
foi sempre vitcriosa. 

SOBRE AS COMISSOES DE UHIDADE 
Nas i-eunioes ou r18i Pra~as de Jorna e necessario 

que os ceifeiros escolham alguns do! seus companhei
ros pa ra orientarem,e dirigem as diversas fases da 
a c<;:lo que VaG empreender em comum para conquistar 
melheres jornas. ~ .' 

Esses g rupos de ceifeiros, a que cos tum amos chama1i 
Cumissoes de Ullidade. n~o deixam de ouvir os sons. 
companheiros, de sa,ber 0 que eies pensam e a que; 
desejam, mas compete.lhes urn papel muito importan: 
te que e 0 de manter a unidade entre todos, preparar 
novas reuniOe1:", em nome e com 0 ap oio de todos falar 
aos agrarios, aos dirigelltes das Casas do Povo au as 
autoridades e, sernpre em estreito contacto com todos 
os ceif eiros, decidir ~ que se deve fazer. 

Onde tern sido eleitas Comissoes de Unidade e ela!i 
sabem cumprir 0 seu dever, melhores jornas sao ale 
cansadas. Porque 'f P?l-que S~ a unldade, que 6 0 que 
d6 a forc;a aos ceifeiros na:o est6 organizada, e lq )·pode 
desfazer·se e perder-se perante qualquer embale QU dj· 
ficuldada. Porque.a organiza9/io e a principal erma d·os 
trabalhadores em luta. ..-

Porque, em muites lados~ nae se organizou no ' ano 
passado a llnidade dos ceifeiros? Isto, e, por que nao 
se escolheram al guns para orientar e dirig,ir. a ~.luta? 

Em primeiro lugar, p orque a inda se n ao compreerl
deu a importancia dessa organizac;ao. 

Teda a gente cornpreende que e necessaria um grupo 
de pe!550aS para oriental' e dirigir uma qualquer colee
tividade. Tacla a gente com preen de que, criando uma 
Comisfan de Paz numa terra, a luta em defesa da PlIlZ 

fortaleee·s e , porque se organiza. Po is 0 meSillO sucee 
de com a luta por melhores jornas, por melhores con e 
di<;6es de trabalho, contra 0 desemprego, enHm, peb. 
defesa das reivindic,a~oes ecollomicas d os trabalhado
res 

A' nile ex istencia das Comi~soes de Unidade enfra
quece esta luta. Se nos queremos que eia sej!, f--ortc . 
e, portanto, n ecessario organiza·la, criarmo1'l Comi,s~oes 
de trabalhz.dores que tenham por objectiv9' n; orienta':' 
~ao e d irec<;ao da luta peros interesse~ j;.; ecou.omjcos. 

Em segundo lugar, porgue :r;ao s c abrem as Comis 
soes q,e Unidade pOl.ra uma arqrp la _" ac<;ao leg·al. Para 
que urns Comissao de Unid~d" possa acl~.r legai a 
abertamente e preciso, antes de tud o, q ue soja esco
Ihld8 pe los t,abalhadores,que se ,into pcr isso ligada 
aos trabalhadores e de fendido por .>les. A deslige9iio 
da8 maS:5as trabalhado r8s represen ta sempre urn p eri 
go paI"a as Cornis50es de Unidade . 

Para que uma Com.issao de Unid<lde possa actuar le 
gal 3 abeTtamenie e preciso, depois, que nos Clss untos 
que tta te, nos pass os que de, nss formas d e actUtl~aOl 
nunca saia d o s seus objedivos de dsfesD dos intete~. 
sos econ6micos dos trabalhadores nem da acvoo legal. 

De tu do i550 ~e conclui que, tendo atrave.s dt" con· 
ve rsas e reunioes es!abelecido a unidade dos ceifeiros, 
e prec is o depois organiztJ.la e, para iS50, devemos ele
ger; nas reunioes, Ccmiss5es com os nO .. 5505 compc4 
nheiro5 mais serios e combativos. ' 

E a orgaaiza<;fio dos ccifeiros fortalece ase c alarg;t
.:.se se as Comissi5es de Unidade formadas..~ n&3 pra<;a~ 
de .lorna, nt.s herdades ou nas terras, tomam contacta 
entre 51 , col hem a experiencia umas das outras, sa: 
unem e organizam a escala regional i .. 

Em conciusao, queremos mais ,~ uma vez salienta r 
que a conquista de melho res jornas e mefh ores condi· 
t;oes de !rabalho nas ceifas depende, prii1c i palmen~e, da 
unidade ,.e da org.;lniza;:ao dos c ei"feiros. 

TrBbalhemos para essa unidade e saibamos organiza r 
bem os caifeiros, e A nossa (rente es!a 0 caminho cia 
va6r ia da nassa luta. 

PARA MELHORAR 0 TRABALHO DO PA,IHIDO NAS FORCAS ARM ADAS . . ' 

E" necessaria qu.e todas as organ iza~5es do Pa-ftido saiba'm quais os milita ntes IS simpatizantes que vao em Mar-~ 
j c;o fazer servi~o militar, lembrando-Ihes que tan:bel1l na rropa e preciso continuarem a desenvolver adivida · 

de. Par outr~ lado, e necessaria esludar com cado urn d estes cBmaradss e simpatizanles a forma de O! l igcr. 
80 Partido . !n·ter~ssCl tambem ccnhEcer o s tiurros iovens progressiste s que \'80 pa ra a ~ropa para que, ondehcy · 
\ er Qrgsniza)a'o ·do Portido , eles posssm !i 0 r aiudados na sua nova vida. ". <. 
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RE FORCEMOS A CONFIAN<;::A NAS MASS AS 

PARA QUE AS MASSAS CONFIEM EM N6s 

Ii cIa sse op eni ria do nosso pais, os trabalh ndore s 
da cidade e do cam po e 0 povo em geral, t e m 
travado vitor iosamente nestes u!timos anos 

milhar es de pequ~na 8 e grandes lutas em defeRs do 
pao, das li ber dades democnit icas, da Paz e da In
dependencia Naciona l - Qua isquer que t enham si
do as deficiencias ve rificfldas em cflda uma dela ~, 
t a i s l ute s lraduziram- s e noutras tan tas vH6 ria s du 
cla, s e opera ria e do povo _ Des de as mais reque
nas lutas pela melhoria £las condi~oes de vlua e de 
trabalho dentro da s em ores 3s, passa ndo pe lss gran 
des greves e mar chas da fome, na s gran diosas lu
tas p elo pao e pe los gene ros de '942-43, '944 e ' 9·!6-
-47 a te as gran des jornadas de lu ta pe las liberda 
des de mocniticas que 0 noss:J Parti do orie ntou 011 
dinamizoll, em todas e sts s pequenas e gnlnde s lu
tAS a clesse op('nir ia e 0 po vo vira m s8ir r efon;a
ria R sua un~dad e combati va e ellr iquecida a S:";8 
exven en cia r evolucionaria. 

No Que respeita , partic l1iarmentE' , as lutas da 
classe operaria ja l ravada s, nindE Que a lgumas nao 
tivessem t razido res uliadob imediatos d e ca n \cter 
economica, o brign r am , POl' 11m lado , () p~t ronato e 
o governo a recuar nas S U2 S for mas de explora
.;ao e , por outro lado , t rouxeram todas e las mil a 
rica contrib l1 i~ao ao forta lecime nto da c onsc;encia 
de ciasse dos tra balha dores , criando con di<;oes 
para maiores ex itos em lutas fut uras_ 

No aspec to da repressao ias c is ta, por mais pe
sado Que t enha s ido 0 tributo pago pelas viloria!') 
a lcan<;adas, nunce ta l repressao impe diu as mas 
sas de se I an~arem de novo na luta s emp re q ue 
s urj/i ra m novas condi~oes obj e ctiv a s e s empre <J ue 
encontraram no nosso Partido 0 guia f irme e c on
sequente pa ra as ori enta r. ;.1.as nem t odos os rn cm 
bros do noss o Part ido t em as siIn compreendido 0 
resultado das luta5 travada s . 

Camaradas hli que, por fa lta de confian~a na s 
ma ssas, no beu hero is mo e es pi rito de sacrifj c io , 
por sUbS llmtl~iio do pres tigio e infl uencifl do Par
ti do, coniu Jldem as suas proprias concep<;oes e 
pensamentoG com H justa co rn preensiio das mas 
s as qU3nto ao resultado das lutas t ravacies, Erra
ciamente Rinda, exageram a infillenc ia n cga t iva da 
r epre£sao fa sc ista n8 disposi <; iio das massas pa ra 
tra va r em nO VES iut~s, 

Camaracias que ass i m pensam , sobretudo quando 
res POnSa Ve18 por importa ntes sect o res de mass3s , 
telT! de ser npidam ente a iudados a rectificar a 
sua incompreensiio, ou nao l em cond i ~oes para 
con tinl1are m com tao i mpor ta ntes t a re fas . T a is ca 
mara das, a contin usrem como r espons3veis do Par
t !do nesses sector es e n essas organlzac;oes , torn flm 
-se lllTI per igo s erio para a mallutell ~ao do pr esti gio 
e :,mioridade do Partido iun to das maSSRS _ M2is, es
sas organiz890es cor rem (' ri sco de serem ultra pas
sad as pe las propr ias masSfis e , perden do a q ualida
de de di r igenies, seguirem a r eboque da esponta , 
neidade das massas . U m e xemplo bas ta pa ra ilu s 
trar esia afi r ma9ao : Nu m s ecto r operari o impor, 
tante , um camarada r espo ll s a vel da organiza9iio 10 ' 
t~al i nfor mava numa r eunino que as maseRS do se u 
sectOJ na o se d is punham a Iuta porque pesava ain
da s obre e tas, segundo 0 n os s o camarada; a in · 
fluencia deprimente da repr essao e dos fracos re 
sultados dun~ movimento ~rc 1} ista v erificado ai, al ~ 
g:1115 anos a tras. Na mesma reun iao 3parece u a 
Informayao de que numa empresfl importnnte des
se sec t o r , cont r cle.da pel0 nos so camarada , os tra 
b31hado r es t in ham forma do e 8polltsnesmell te t res 
comi6 si'ies r eivind ica tiva s ( ums de liomens e duas 
de mulheres) p2ra pedirem aumento de sala rios 
pass,>,w d,o ' se tudo isto a margcM qa ori!a ni z!l~iid 
par tld :irlH de ssa empr esa, Q lIe n os revel a e ste 

facto ? 
Este fAc tO r e vel a· n(,s que es s n o r !;!8 n izadio, as

sim como 0 sen cont r oleiro , v iviam isolados e di
v orciados da s mass as, a tr ibuin c1 0 a e s tas l11n e ela
do de espi r ito de que apena s e les es t '!Vam possui
cos' Este fnc to r e ve la-nos que os traba lhadores 
de vanguarda deese e mpresa na o eram as nos sos 
camM8 ,ja ~ , mas 8im os outros t ra balha doreS , 

Esle fa cto revela-nos aincla que qu and o s e mall 
tt>1n a frente das organiz3(:oes camam das secta
rios , fa lhos de pe rspecti vas , e c orn fa lta de con
fiAnc;a nas massas , camarada s que receiam as lutas 
po rque r eceiam , acim a de tudo, que a repressao .OS 
posea a t ingir, ta is el ement os tornam-s e li m obs ta 
e ulo ao progresso das n OE ses o rgan lza90es e im
pede m 0 de senvolvime nto das lutas de m a S SRS , 
Isto ex pli ca por que sectores im portsn tes da cl as 
se opp rar ia, corn profundas tradl~oes de luta , \, j
varn, npHren tem ente, neste mom ento , nH m .e$tapg 
de rqnlt ia, a desp eito das condi,oes obje<; ti va s qUe 
se verH iea m para lever as massss a iuta: 

Aque les cBmarada s que espalham derrot ismo 
quanto a d ispos ic;ao de luts d~s masses e q ui; ne 
gam 0 resu ltado positivo d as ll reves , qua t;\do os 
factos desmentem e ssa falsa teori a; se rvem , s.em 
disso s e RPerceb erem, os inimigos dos t r ab~llia 
dores e !>ao a cl asse openlr ia e 0 P('VO , _ 

o nos s o Partido, como Partido da c1ass e oper~
ri a , como for(:a de vs nguarJa ne luts ,pela Paz, pe 
Ja Democracia, pe la Indepen dencia Nac io nal, co n
t ra a <campa nha dn pro dlltivi da.~e" e 0 desemprei2O, 
por ma is sahir ios e cont ra Il \' iaa cara , ten! derts , 
n ovas e maior es proves da s ua capa cidade de d il i 
gente . Para cumprir c om 110nra eSia tar efa; t q~cs 
os co rn un is ta s tem de IT! ante r e r efor~Br a con fianC;a 
nas massas, no s e u h e. r oi sm o e espirito (~.e &R G.ri .fi
d o . Cad a comun is ta deve s e ntir sobre si as r espOll 
s abili da des que pesam s obre,o nossp Partjd<;> nesta 
h o r a lao deci 8iva para a "ida e sobreviv eucia do 
noss o povo. ~ .. " .. , _ 

'Como fo i salientaoo na VI.· Rsun iao. Amp liada do Co
mit .. Cen tra l, " intl'nsific8,30 da politics ;Ie guerra fa . cis
te e a consequenti! ';9udiza,ao da luta d~ c!a,ss!'s gar.m 
cada vez ma is condi.-Oes obiGctivas pa ra nov'1.' lu ras de 
masse!, co mo 0 demonstr~m as lutas massivas que ,se I '~m 
tra va do i'l ltimamente em todo 0 pa is o rienteda!; relo nos
so Par tido , 

E.ls silua9ao exigc que, por"toda II perte, 0 nosso Par
tido se col oque aUdaciosamente na vangua rds cias n1a S S e5~ 
d8ndo ' lht]s e m cada caSD a orienta ~ll o nlais a pro pr iada 
para cond uzir vitorio.samente as sus s lut~ s . : , . ~. 
, Nas em presas, 85 orgaoiza~6\,s do nosse> Parl icl o de: 
v ~m , or ienta r os trabalhadores na elabora9ag d9s se"" ca 
d er!1,os reivindicativos onde seiam expressas as reivi nd i-
ca ~oes ma is scntidas das masseSs. ~ ~" " ' it 

~~a base d8 lu ta pelo sati./a , ilo d.e~sas reivindics 90es, 
o nosso Portido dave levar os trabd lhadore. a e l eger~ \l1 
ou indica rem as suas C omlssoes de Unidade onde p~r· 
ti :::ipem os homens e mulheres mais honrados e -c omba
livos d e cada empresa, para, junto do plitronato e do 
Sindicato , !utarem intransigentement e pelss rej vi ndica~ 
(}5~5 apresentadas. .", u . - ,', ~, _ 

E its organiza~5es do nO$$O P8 rt!,;io . q4.c ca ba aind~ 
ve!. r pure que as Comissoes de Unidad,j! 0 6 0 falte nun 
ca 0 s pa io e 0 e sHmulo das m8ssas, 8S qlJais devem 5er 
mob ilizadas pa r. Ih es prest.r esse .op.oio , Guer por 
conc·entra;:5es na empresa OU no Sin cl ice tq , quer fa~ 
zendo peq uenas paral iza,6os d. trabalho au ai nrla pe
las form as superiore. que a evo lu9ao da lut. fur e"i
g ind ~ , 

Que 0 nOS50 partido seis por toda a parle , como lh" 
comp.te, 0 Estado Mail" do prolatariado e 0 porte- ban
deir. do povo Portu94es ,Ila ,!.Hla pit.!. e.az, pel. Oe/Tlo, 
C,fa~ia, pela Independ"ncla Nacional e por urna vida 
melhor, 
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