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com 'u nistas, orient! mo-no~ \ pelo IT ar~ismc . ' eninlsmo cUi,a :Ii:as s u b~rdiriadas
Aci;!ao C" tollca que , POI sua vez, esl;j subordinada ao Vaticano. '"
I~ lase tearica reside no materlallsmo dlel~ctlco . Com,o se sa be
,
a concep,ao materialista dialectica nao laz dep ender de [)eus
Esta liberdade e 0 pre~o da coleboracilo prestada pola Igreja
<l existencia des coisas e dos lenamenos., Mils nao devemos Co'n'
Catolwa' a todos os aspec to s da po litica anti ' nll9ional do salaza ,
!Jndir a noSSa posi,ao ideol6gica frente
'relig i ao\ corTi a noSsa , ris mo . . Pode ws~ mesrhd "~di ze r que, palticu!armente nos liilimo s
alit'ude em rel a,ao as massas reli , iosas e, crentes em Deu$ .
tempos, a p rincipa l base soda I de massas e m que 0 sa!zzarismo
fartido Comunista 0 mais consequente defensor da li berdade
"e apoia , deve -se ao apoio que Ihe e prestado eela Igrela C ato de consciencia e oor dive rs as vezes tem reafrrmaQo 0 sou respeit'o Jlca. 0 salaza rism o e a 19reja Sat61ica tem e,p"scula,dv 'c0 m as
pala liberdade de' crenc a e pela prat ica do culto . Nada nos move
de ncas religiosas da maioria do nosso povo , utilizam . se da r8! i ,
c ontra 0 catolicismo , como contra qualq ue r Dutra religla o .
gia o pa,ra
par ao serviyO do regime ar.ti.riacicnal e anti~dem ( ..
, Mas nao podemos 'deixa r de ve nlica r que, apes~ dos anseios co - 'C ratiCD de Sa lazar. Conforme confessou a , Arcebispo de Evora
muns que podem e devem uni! comunistas e ca t6lic o~ na dale~a
('1)0"1 .'956 ), «a / greja qller prest aI' aos poderes constifulda causa sagrada da Rn ,e da independencla nacional, na ' iota pe dos todu a colaborardo» e prec isava: «0 que n&o :1'espei.
los direltos sociais e democrtticos, 'a Ig reja 'Catalica,." 0 ",Ito clero ,ta 0 poder
uin rl"belde contra 0 E~;tado
U.71 rebeldf!
rea ccio nario tem pre oado 0 , odio aos comunistas e demo:ratas e l;o ntra DellS ».
tiolaborad o estreitam.;'nle "c om 0 regime,\ ant i' naciona l de S'alazar , As manifestacc-es quando dqs accnlecim~ntos da Hungr,la e as
que ha 52 anos se apoderou e manlem i i e~alment e no , poder.
chamadas «mar chas do ,Sitellcio »; reivindicand~ nautros pai .
,
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ses I:berdaje s d e que 0 rtOSS0 Pais estj, inteirarnsnte pri '/sde,
S30 bem a dem on st racao da colaboracao ex:slente en Ir e 0 Govarno d e Salazar e a Igre j'a Catal ,oe .
l
,
';"
I,
'
Vatio~no, centro da ,I gre j a ,Catolica e, a nte s de tudo, uma
A Igrejl aparece , tambe m a cOlaborar esireit,m'ent3 com a
9as maiores potencias' fln an,ceiras, e d Papa , t a'i como eS alt as
pol itic) de guer ra salazarista ', nos exerc ici os da D,C.T. e os seus
!3sferas eclesias~:cas de ca da pai s, estao estre itam enl a li qad as
mais altos dignit2 rios 2parecem nas manifestac;:6es beticid3. s m ais
eosrmeios dirige ntes e re1tccionarios do mundo capitallsla . Nao 6/identes. Sur;l e a inja a epoi"r 0 sistema corpora t iv ista qu o
c3TacteTiZa 0 regime de Salazar e identiiicada' com as lalinfur. .
o ,odem escond er nem nagar.
£:: isto quc ' explica as razoes pttrque 0 Vaticano e as a ltas , es- d ia rios e monopollstas ,e\ el<i propria, possui largos int sress?s e
lera s d~ Igreja se, coloeam sempro a o' :.jado das clad,es capit2lisin vastimentbs em emrfesas tal
0 cas o da tvIABOR) e banco"
tas ,e reaccionariaf. PDrquEl'apoizram Hitle r ' naAlemanha , Mussolin l monopolistas , no Pais' e n2's coI6niaE •.
na It"lia e, mais tarde, sa eSNlr<;i:nam p<lr salva r a Monarquia it aliana ;
Ate mesma a ccaccao reli giosa 2P 2rece rnuitas vezes paralela.
porque apoiaram a apressao feseista e terror;sla que 'colocou
m ente
repr f ssilo sc:i-3z21'i sta~: Essa coa:cao rT'ar.ife~t· - se ~O (
Franco r,o pode r ce' :Espenha " e auxiliaram Petain a tomar con ta dive r~os proces so .:" , inclu sige f:pr l nter ro datorios tipicam£rlte po l ..
do Poder em Franc;:; porqu'e ancebe'c a m cruzadas co ntra a Uniao cia ls feito$ por a l guns p'~ dref . Jover.s ps-rtencEntes a oroar i z: ..
Soviet-ica e' actividades de sapa c'ontra as paises do socialismc ;
coes das juve ntudes Qatt licas tem side expuiscs dessas crgari~a.
pnrque ap<1i3'tCm 0 golpe fascista' do 28 de M alo que levou Sa locoas somente r or pertence rem 20 MUD Juveni!. Ate meSIT,O, I.
zar ao po'der. "
'
_
g'Jns PaarE'S ma is progt"ess:stas e irmanados com os anseies c'o
- 0 caract~( clerical,lascista do re gim e de Salazar, 'eviden te n)ss o povo ' t am si do persegu i d,cs pe lo a lto elelo reaccionatio e
dcsde os seus primo rdlOs, est. ligado ao caracter de class~ e pfastados das su"as dj'cHoquias. Quando as valentes operari as ca
aos privilegios que a Igreja C at61 ica tem usufYuido do re qill)e I,lb ri ca dos In!{leses: no Porte , fizeram a ".eve por se recusa,
s,lazarista .
rem n t ra balha r com 4 teare~, nae aparaceu tomente a FIC)E .1
A Igr'e ja diz "estar
cim a
po litl ca;, mas sempre lez f.azer rrisoes e a repnrT ir a luta, sur oiu tambem 0 pc.d re de Rc. maida a procurar con VEne er '2S' oPEririas de q L: e seriam (!. bene apoloR1a 'do salaza ,i's;no." .O Cardeal Patriarca ?iz ,aos cat61icos
'ser dever de justif:''a iJlI'tparar os govern antes » e laz a flciadas» se traba lhassem com os 4 teares, Encobrindo -3e cc m
' delesa da <liber dade de' 'q ue nos 'gozamos. . ,
'
o sace rd6cio, alguns padres aoareceram mesma nas fabrlcas tex ..
E:E)ctivamente, ale rric da Unido Nai:io nal e da Causa Moteis da Covilha a lazer« con{ erencias» incitan700 os operarie s
'n drquica, somente a Ig re ja Catotica beneficia duma total liber. a aumenterem a pro ducao.
"dade, posfui a I,berdade de" rellliza r p rocissoes, congress'os,pode
o clero reaccion. rio ap"rece assim a ,esforcar·se par imped ir a
ed,itar, jorna'i s , e participa:, ~m co ng ressos inte rna ciona is, I orm a r uniaade ce accao DOS ope r2rios e trabal hadores em de;esa dos
organ izacoes da juventude,' de mulheres, patrona iS, etc ., todas
seu:s interesses e aspita90es e a descul par e defen der 0 g rande
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OPlifiSSaO religlosa,. ,da _ht1!Jwn id,a.de a so mf!n.te. o ( fu t o
oiL 0 retl exo da opr essao econ6m lca da socled aefe. Nem
as livros nem a prelec(:ao p odein escl a r ecer positiva'
mente' oprol'etariado se €s t e nao
escla r ecido p ot"
·sua pr6prialuta contra. as (or(:o$o ocultas d o capitalismo. A uniao nesta lufa, genuinamen t e revolucionaria
~a,.. clalise oprimida para. Tc(zer da terra urn ceu, a mais
importante pata n6s que a unidade de eriterio proleulrio acerca do para,tsQ i!1Jagintirio do ceu».

e

N8s t llelras do nosso Partido militam operarios e outras pessoas
c e icrma,ao religiosa. cat611cos e protestantes. muitos deles com
i!1Umer2S provas de esphlto de !'uta e de firrrleza pe rante 0 inimigo.
Entretan!o. ha camaradas, qu.e COn sideram que e inc i:lmpativel
[.er·se membro do Partido e, ao mesmo tempo. cat6lico. Para
tois camarada8,. um cat61ico SO podera vir as nossas fi leiras des·
( e que aba ndGne as suas crencas rellqiosas. Tais ocsicoes contrao lzem cs Estatutos do nosso Partido . 'que estabelece no seu

.

S3p3 reca d3s n o~s~s f ile irils, ti43 'qs co ·nu~i v.h saibam ins~lra r
confianca a todos os que protessam cren,cs rellgiooas. qu'e re·
crutam pa ra as file iras do 'Partido cs mals combativos e escl 3racidos .
Um cama rada protestan,te e memb ro dum cor;nit.t de ciassa .
ap,9sar de deqicado e acti~o p,a defesa dos lnte resses da sua qlasse ,
consiC4lra qJ.Ie sera pnncipar&,ente pela aCQao oe Deus que os
problemas da classe ope r;)ria serao lesolvldos. A este 'camarada
e a tcdos os que creem em Deus; devemos procurar ·esclarace-lOS d~ que a luta e 0 caminHo .mals rjpi do para a satisfaQao da s
sua·s r€ivindicaQoes e aspiracoes. luta que implica a aCCao unid o
d.as massas exploradas .contra as. exploradores. A experiencia e
urna maior consciencia de classe ensinat8 a esses operari.os que a
sol,uoaod:os p~pblemas do .pro.letanado estj nas suas proprias maos.
o nq s>o P'lrtido luta e lutara para que os catalicos e to dos os
que professam crenQas reli9ios as tenham absoluta seguranca de que
as seus sentimentos religiosDs serao re speitados e garclntida a

I~ riiqo 20: «Pode ser membTo do Partido Comunistlt pra!ica do seu cullO, paiS cor\S.lderamC"s a reli giao , no que res~eita '
Portugues todo 0 1l.0 mem 'au muiher, sej'a qua l f6r a sua aO Estado, como uma ques.ao plivada. 0 Pro~rama do nosso
rli(:o au fa , re,!igios.q, desde que aceile 0 Programa e as. Partido. ap'rovadono V Conqress.o. defende a <separa,ao da
E statutos dC>" Partido, milite aeNvamenr.e 'r!pilla das igrejq qo Estado . Que 0 Estado seja laico, mas dado que
slias orf[aniza(:6es e nague ret{ularmente.!/. coli,.iz,p(:4.r> uma grande pa r te da nosso pOnll l arao a cat6lica, 0 Esestabeleeida pelo Partido ».
tado deverd ajudar as n ecessidade.s do culto. Garantia;
Criar cbstaculos a admissao no Pe rtido. de hom ens e mulheres. do ' qir eito de PJr ofessor epraticar qualquer religiao> .
so porque E6 e cre nte au cat6 Iico" e uma posi(,ao que se opoe
Estes no~SOS object ivDs nao traduz em urna tatlca de momento ,

80S p:incipios teoricos e crganiccs do Partido e que impede uma
mals l.3rga unidade de aCCao com as massas catol .icas. Lenlne
c efendia que «mio somente devemps admitir~ mas ft;aba.
t hor par atrair ao Partido. todo" aqq,eles. oPf{[ar i osq;p.~ ,
oillda conservam a fa ern Deus»_ E acrescentava .Somas

absolutamellte eontrdrlos a ma i s lig:~ir4, af rol1ta as
cOllviq;6es religiosas destes operarlo:~. 'Dev'ema,s reClill'
td·los com 0 objectivo de os educar no espi r ito do
TIOSSO programa e nao com 0 objectivo de condu~r
!I.ma luta activa contra a relig/iio'

Um ope ratic , catoli c o praticante, duma das maiores empresas
ha varios anos , dizia e com.
rozao. a um camarada que nao compreendia a sua qualidade .dE>
cc munista e c3t6lico: • ha cat6licos bans e mallS tal com.o ,
r~o Pa is e membra do ncsso Partido

os aleus . Embora cat 6lico, estou disposto a l utar, mas
Quando se atoc;am todos os cat6lieqs alimentamos as
ct , seollfian(:as em relar,;ao aos comun istas {1 fornet:;emos
GOS dirigentes da [greja armas para nos ataearem >.

E.fec;!v" menie ass im sucede mUltas vezes. Nao e por acaso
,< ue um cutro catolico simpatizante do 'Partido perguntava, aprenos queimariamo s as igrejas qua ndo estivessemos no
poder. Este ex emp lo e bem elucidativo dos efeitos das calunias
lancadas sobre os comunis~as, ate mesmo ju nto de opererios .mais,
t.scl"recidosl' mas que . nos muitas vezes subsHmamos.
Tedo a nosso Partido necesslta de czIesenvo lve r um grande es .
i.or<;o no sentido de nos aproximarmos das massas cato licas
Btr2lndc.2s a luta c0l1!\,lm com 0.5 seus trmaos. ate us. na defesa
rlas Suas rel vind icaQoes economicas, na luta' pela paz e pela
d."m~ : r·i\;ia.
Para iSSQ e essenoial
que Q sBetaris m)
de·
u1sivo ,. [e

>

da mesma forma que nao e uma tatica de ocaslao a nossa pre·
ocupacao constante de chamar a <lC,aO unida todos os crentes e
ateus na ,Iuta pelos seus interesses e a.sp!racoes comuns, Ind e-!
pendentemente das cren,as rellgios as ou convic,oes politlcas . .
Nosaspiramos a que ateus e crentes edifiquem por suas proprias
maDS um Portugal . pr6'spe ro. democratico e in jependente . . da
mesma forma que nos pafses do SociaHsmo, crentes e ateu3
construiram 00 esta.o construindo 0 Socialismo.
Nos reo etimo," as .afirma.;oes contidas no folheto <.0 Partldo,
Comunist a os catoUco.s. e a Igreja »., publicado em 1947: .
- «0 Vatieano, os altos diqnatarios da Igreja Portu.gues;'. os
sacerdotes reaeeionarios, a imprensa catolica, longe de prosse·
guirem uma aCQao para a concordia e para a fraternidade hu·
manas, em vez de senti rem e acdnsefhar~r"!1 tolerancla e amor,
conduzem uma politica activa de apoio ao f<>scismo, espalham a
divisao e 0 odi o. E somos nos, eomunistas. otend idos , insultados.
ealuniados, suje itos as mais terriveis perseguiQoes, 'somos nos
que er9uemos 0 estandarte da .1olerancia, da concordia, da unidade. Fazemo,lo porque . estao em jogo. nao a sorte de um Partfdo au de um grupe. mas as inte resses do nos~'J pav~, da nOSS3
Patria, da paz, dum melhor futuro para a,humanidade •. Sao esses
interesses que ' defendemos e .isto determlna a nossa· ataude. So
a un idade de todos os homens e mulhere's honrados e pr~gressi
vos pode por ba rreira a desenfreada .explora·;lJo fascista e ao te rror pol icial, (j. arbitr3 riedade e aD' crime, as. concessaes que amea ...
cam a independencia, a preparaoao de uma nova hecatombe universal. Nao he divergenc ias de conviecoes religiosas e fllosofica s.
que possam, por 5i so, afastar as homens duma unldade estab e.
lecida com tal objectivo» .

SOBRE A LUrA EM ,DEFESA DA ,PAZ

Por

.
nosso Pa,hido e com ,ele as partidarios da .Faz ma is conse·
()
quentes e combativos, conseguiram. 'no perf6do em que os
impEll'2listas mais intensamente preparavam 0 desencadeamento da gUerra. mobiliza • • eclorns bastante largps do nosso
,'ovo pe,a a luta em defeS<! da Paz.
Neo so foram lavadas a cabo importontes aecaes pelas massas
e campanh"s que pen /earam 0 apoio de muitos milhares de portu~U(Se8,. mas ~e ram·se tambern ele.mentos ao no.ss.o pava. para
'que ele pest" ~~e a ider.t1JJ"car a guerra com 0 imperialism"o e a
compre endet' que as suas dificuldades eco n omic~s 0 e atrazo do
Pais 12stao liGados a oolitlca be.licista do govern0. ... . ,
Nos ultimos 'dois anos, no entanlo, a luta pe la Paz no nosso
Pais, fe:ta numa base organizada e com objectiv~s especificos.
debUitou - se . Em to do 0 ano de 11157, quase nao se rea lieatan:>
aCCGes de Paz com estas earacteristicas e des .. gregaram-se inclusivamenle algumas das comissoes de Paz eXlstentes . que apesar de . deceis iam realizando algumas iniciativaE.
Mais ad ia nte abordaremvs algumas das causas Que conduziram
'a esta situa9ao, antes porem. salientamos que seria effado dQ.

RICARDO

duzir·se do"' que afirmamos que a luta pela Paz nos ultimos dois
anos ou mesmo em 1957, morreu entre nos.
Ha um profu'odo conteudo de Paz nas numerosas lutas que as
massas trabalhadoras. tem travado e es,tao travando contra os sa·
larios de fome', q ue 'sao ·uma consequencia directa da politica de
guerra do governo. Um identi:co conteudo de Paz, esia patente
nas lutas politicas~ realizadas quer quando da campanha e.l eitor?1
para deputados, que r depeis disso . nas ac,oes desenvolvidas para
a apresentaQao de um candirlato demo'cratico as proximas eleiQoes
presideneiais; na medida erri que, estas lutas visanao .a substitu i.
;~0do governo de Sa lanr por um go,verno de unidada !>acional
que pratique uma po litica de boas relacoes com todos OS Estados.
tern eolocado perante 0 nosso povo as consignas de Paz do
nosso Putido e das outras forcas .anti·salazaristas. Para citar um
exemplo. recor demos. que no decorrer dl campanha eleito{el
para deputados. os candidatos pel o cireulo de Aveiro, rec lamaram no seu manifesto·programa a diminuicao das despesa's
m ll itares e 0 invesiimanto destas verbas no tomenta economicb
do Pais.

$ ,.

o
.
~a _,~ ; fT\ljito, fT\aii a berta a Iyta em q ~\~sa ga _ P~ ~
no no.s~i9 PaiS,. que aJu:!,),m a sup~ra.r as Ideras sectarfas e Itq ~ i
dacionistes que como vimo~ imped iram q Q%en'lolvimento do M ,;>vimento da Paz entre nos_
Entre as ia c tores que t9m impe di'do 0 desenvolvlmento da tuta
. A correlacao ' de fo'reas e hoje no rnun~o inteiramente \avarav,,1
pela Pa z em Portu ga l" en c ontra-.se, a frenta de todos" 0 de nao
as for~a,s da Paz que englobarn 0 campo mundi al do sQsialismo
te rmo s sabi do" ainda, encon!rar as formas que me~h6r se adaptem
C~'T1
ma;~ ge 9,30 m ilhoes de sere& hym'il1as, os paises neutrail's a GPodlJ~a o desta lut:! n3S co'ncicoes hi:stoli':as naci-onai,s e nas
tas e a classe operada e. mil hoes e mil hoes de passo3S a ,m antes
condl<;iies particulares de carla re gi.i6 e em vez d (sso termos, em
da paz nos paises capitalislas,
'
.
gra nde p3fte, trafl3planlad,o para 0 nosso Pais as formas uliliXX Con g resso ' do Partido Comy~ista da Linia \) ~qvietiGa , be,
zadas noutros paises onde a sltuacao e lotalmente diferente.
se~nC:\l.ee nesta realid ade, ra sgo u aos pgvgs a Ilerspectiva mao
Outros iactores lem contribuido, i'g ualmente, para debililar a lula
rela Paz ,. em especial e como foi salientajo no ~MiliQantel N. ~ 8S;! gnlf lca de que as guerras .pad em ser evitada~ '10 nossa tempo e
transm lt ,u asslm aos milhoes do homans e mul herss que em toe 87" a sectarismo.
do.o mundo lutam pela defesa da Pa., ym ma ior entusiasmo, uma
As conc epciies sectar ias que desde a primeira hon corro sram
o Movimento da Paz, f,zeram·se sentir nos ummas t empos na in· malor certeza de que os seus esfor,os serao coroados de ·exiio .
. A ca~panha mundial ccntra as experiencias atomicas e pela
cap3c l dade da s comi3soes de Paz, pa ra rompendo com 25 formas
I nterdlcaa destas armas alargo u.se e intensificou-se Dltimamente
d, oCeao fschadas e sectarias (0 que foi feito em certa med i da)
em todos os paises, nao so entre as massas popul ares mas tam:
se 130pre,m <;>m cheia num Irabalho aberto vlsanjo ti ga r 0 Movi'mento
bem entre sectores da populacao que Et e he pouco apoiavam a
i3s m~ssas popu!ares , e a ou tr os sectores pac :fistas ria populacao
e sobretudo a trazer a u,m trabalho activo peli! paz cerlas fr g uras poll~ica de posi,iies <Ie iorea dos paises da NATO. 0 desenvolvimento desta .campanha, e, o fruto da aCGao esclarecedora e mod~ prestig!atios paciHstas qu e sa haviam afastados do MO'limen to
de Paz ou que nunca se ligaram a ele por condenar em 0 seu oa- ' bi! iza dora d as tor,as da Paz, em particul ar dos Partidos Comupistas que ainda reo entemente torn ar?m p ~blic o 6 M anifesto da
rac.t er sectario.
Paz do~ ~4 partidos comun istas e op enirios que
0 ma is veeman!e
Po de dize r-s e qU8 ista nao fot feito porque na al!ura em qUE>
aRe lQ para a I,u ta contra a guerra atOmica.
i g ualmente fruto da '
se pret endeu etnpreende r es!a viragem', era ja mui!o reduzido 0
polilica de Paz da UniilO Sovieti c a, dos seus esforcos para a co o·
nj"Tlcro do activist3s com que 0 Movimento da Paz contava e haver
voca.aQ duma confarencia no mais alto nivel que pon ha termo a '
d !scren::a e rnesmo hosW ld2de e:-n alguns sectores em rs lacao
ameaCa nuclear e que culminaram com a decisao recent e, do SoaJ Movimentc. Hi! nisto uma c eria varq ade , porem, nem todcs os
viele Supr(lmo. de suspender unila.tera lm ente as experlencias
3cil'JIStJS tor am chamados a pa~~\cipa r neste trabal ho e quanta as
p 3S .30as qu e sa procuraram p,- ra alargar 0 Mov i mentO, for2m a inda a!6micas.
No nosso Pais , 2 S con d icoes sao tambem propicias 20 ries enas concepcoe'S sectarlas que pred omina ra m.
f.)or outro IJdo, certas ideias l iqu idacio olstas qup. "s'e e~pa!haram i volvimento da luta pela Paz. A camarilha fascista submet e cada
vel mais 0 no~sc Pais a polilica de ex pansao econ6mica 6 milip,los Mo vimentos da Paz d e ',arias paises, apos a Conferencia
tar dos monopolios norte-americanos, aum enta os gastos milttare~
dos chefes de gO'lerno em Gene bra, de q ue «0 Movlmento da
e repressivos qu e estao or~amentados este ano em 2 mil hii es e
Paz tinJw CUlnprido a sua missao. htst6rica' que «os im500
mil contos, acresce a dependencia da sua po litica externa
J}erialista s jd f1 a o fariam a guef'ra», etc, e que 0 desen- ,
lace as exi gencia s dos pianos ag ressivos da NATO e segue em
rol " posterior dos acontecimentos mostrau serem inteirament e fal Goa uma polltica suscepti vel de conduzir a um contlrto arm ae q
sas, tambem S8 fize ram sentir en tre 0:8 partidar\os da paz no r:ossa
com a Uni ao Indiana. Toda esta silu3,ao ge ra 0 desconte".tamen.
PJis. Urn che~ou a d9cl arar, que a paz era no mom ento uma
to entre 0 nOSSD povo, c hoca-se com os seus anseios de uma VI q );;S\10 dos govern os e que estes se esla va m a entender para 0
da, fe li z e pacifica.
re30\ver, ijel3 que como se ve
intelramel}te qo'otrariJ ao espl·
A par dl sto" a consciencia dos horrores que resu ltariam dU,l1~
rit) que levou ;, forma~ao dos M ovimentos da Paz.
guerr~ at6mica , e a perigo que ,constltuem as experi3ncias nu clea Tambe.i'l nest a a lt 'J ra tomou fo rya a ideia -d e qu e nao existiam
res t ,e m·se alargado entre nos e assim al gunla s d as mais (jeste .
can ji,iies para 0 desenvolvime nto da lu ta p ela paz no ngsso Paie ,
cadas figuras da intelectualidade portu g uesa, no jorn al ismo, nas
C0110 so a maneira como 0 nosso povo respondeu a s campanhas
dJ Movimento da F'az semp re que para isso foi. mob ii izado nao artes e nas letras: tem vindo a ptiblico cond enar 0 prQss8 9 uimEn.
to das experlenclas nuc leares e apelar para a negocia9ao en tr e
mostrassem exactamente 0 contrario. Como, se nessa mesma altut'
o.s Estados.
ra, n30 fos se patente a adesao aDs i deais de Paz de conhecidos
e3crit~res e jo~ na!i st ~s J atraves de arti30s, entrevistas
outras

'Alg I.rma $' d~5 ~a~s,,~
00, del?ilitam,ento da 141a ~e~a Pa;
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d2ClafJt;Oes.

Esta 3 ideia s q ue atin~itam com maior au menor intensid 3d e
m"lito:; partidarios d _
3 Paz e inclus ivamente alguns membros do
Patti-do roubararr"-I:ie s 0 entusrasrn o e a confiaoQa que a procur8(
de 10 rm3s acertas e tlexiveis de actu 3r;ao, exigia.
,Par u \ t j mc ~ um Dutro factor contribu iu para agrav:ar todos e.s1s3
~~,' sub"irna,a o da !u ta pela Paz n3S orJanizacii3s do Partido,
E3[3 S rt 30 promo vE u m ou quase nao promoveram, a cr-i al;ao de
C0missoes d9 Paz e:-:t r2. qS massas t ra b al h :ldoras, nos ultimos anof,
e r,3J abri ~ am pers~ecti'Jas as qu a ex istia m oelo que estas S8 des3'Jreq:Ham . Po r isto, salvo algumas e xcepQo es; as corrdssoes do
M~v!~en~o da Paz e ram no 2ssenci3 1 ~rupcs de partidarios da
Faz d3jj:; 3d:)s mas des!igados das m3ssas·. sem taizes, sem pers~
p :ct i '/(:.$ (j 3 Y abal\;o e ntre elas.
D:'S~3 forma a part'.) mais comtlativ a da pap ula<;ao do nosso Pais,
a que ITlSi 3 so;re com 9 pC\lbca de gt.!"s rta db gover"no ~a classe
ojJe r :'.lri3 e as outros t r abal:ladores ~ n30 tern podijo contrib uir
,: om'O !;8rL) ne::e:ssario, com a ~eu dlna mismO, a sua rica expe rien ..
c' l) dJ or J3 !l!Za "; ao e de luta " pa~3 0 des9:1 i olvi:n::nto d 3 lu ta pela
I~"

.

Pe rspe ctivas para a intensificat;:ab
da IUt3 em" defesa da Paz

Existem actu ~lmente

co ndicoes que ps'mitem desenvolver de

As actl.:lais tarefasde Paz

Cabe.nos a nos comunistas a gra nde tarefa de mobilizar a classe
operada', tod,os os fraba l had,ores e todos os amantes da Paz do
nosso. Pais, amear,a do como os outros pelo perigo nuclear, para
a ac,ao que os povos de todo 0 mun'do estao desenvolvendo, neste
momen to, pelacessa,ao , das expe rienci as Blomicas B inter:ii<;ao
im ediata destas armas e por um a codferencl'a dos ch efes de go ,'
v: rno qua ponha tarmo a tensao internacion21.
, Mas cabe·nos tamb em sab er un ir e organizar todes os patriotas
portu g ueses na luta contra '~ po :itica de guerra da cama ril ha de
"alazar, susceptive I de con d uzir 0 nosso Pais e m caso de guerra
destruicao total. Para isso, impii em · se ,nos como objectivos ime~
d iatos;
,
.- Lutarc o nt ra a instalacao de ba ses a m eri'canas Dora b I;n;:amenta de f~guetoe3 au para 0' armatenamento de . 2rmas 2tomicas
em t erritori 0 portug ues.
- Reclamar a saida das tropas arhericanas da b3se das La j~ s,
nos Aco res .
- Reclamar a saiJa d e Portu ga l da N ATO e adop;iio por pa rt~
do 9 0 "8 rnO portU?UeS de <lima J}olitica de neutralidade fa ce
l'!0s blocos fIltlitares em presen(3a . que ' , e a liMca Que

a

tnteressa ao nosso Pais e estd conforme coni os senti·
mentos pacificos do (/Osso POVO", como S3 diz no In fo nne
Politico do Camite Central apresentado ao V Congresso.
\
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'(mp6e';se~ n'OSj .IgGal me ~ t~-; prosEeg\Ji'r he 'I\Ita pil.lo te gre~se 20
Pais dos so'idados e aficials que se ehcontram desl~GadQe- ha 111 ·
dia e pela soluC~o pacifica do caso de GO?',

Par~ levar ~ ~r~lico

as acluais terefas de Pa!

Para que possamos desempenhar.nos destas tarefas, e haces·
sol rio', em primei ro lu gar, que em todas as organizaciies do Parti·
do se estud em e 'dlscutam 0 manifesto da Pazl a Declaracao
'de Moscovo dos Partidos Comunistas e Operarios e 0 Documento
do Comite Central do nosso Partiq<tAe ap ro vacao aqueles 2
documentos, A ideia de que iA 'LUTA 'EM DEFESA DA

e

PAZ E PELtl. COEN!ST£.Nc'JA' PAC/FICA
A TARE·
'FA FUNDAMEN TAL D0., flORA 'PRESENTE' PARA
TODOS a'S PAR TiDGS COMUNfSTA'S E OPERAR/OS-

d\ve ,enetrar 0 cosso Partido de alto a baixo.
to necessalio', que em cad3 empresa, em cad a l U'g ar de traba -

I h"

on~ e ex , am '!l'tg'iinl~a¢oes ~o Partido sa fS9am 'esforces pa·

f a eriar , cQm'issii'@s es~teiflcam"ht'! dedfcadas 'a um trabalhv

de
Paz, Esis ttaba:ho ~ojera come,ar po r tarebs sim~les, como por

exEntiplci . a · reallzacae ~e "re.unio8S fYeq U€~as

01.,1

granjes oode

S8

ijiscytah1 as rei~In c ica¢'iie~ ae -,P2z e"s9 'aprovd\'\ mocaas ou oc'
tros docu'mentos dll dgidbe.~a~ ,c;.Dtor ic!.adef~ a elabo ra c~o de docu~...
mentos eSclarecedori's sObJ9 bs pe"gos Que amea<;am actualmcn'
Ie a Paz\ a re,\lizapa ,~ 'de acc6es d e apoio as In dlvijualidfldes ou
aos jornais e rav i5tis di d8 v§em tomando publica mente eosic6es" a
favor da proibicao da arrila atamica e pela negac ilcao entre os
Estados. ! .
L. • 1
I '" . , . ".' , ", <_
Devemos, po r out'rR lado, ter bem prasehte, '~ ,en rme p'relque
esta de slinado a'cs iAtelectueis E.S mulhetes e aos j ovens na luta
i

.

{ :

1

pela Paz.
"
'.
" cj , ' , " ,
" :, ' "
EXlstem
. to?,\,s as ccndi<;6eb plira iniciar. 'U,\,3 Dran. d. e" camoanh~
nacio,nal , con ~ra as armas h 6 clear€:s~, tU~Oi ~ \Est~~ ,-em\. que ~af
org21nizac6es 1..10 Partido S8 debrucem atentam ente sab re este
pHiblenlia,

E A LIBERDADE

A CIENCIA,

~

Por JOEL

,.

•

,

.

;

.

I

,

(

; «'A Ciencja para,oS pientist'as, para os s'dblos e a pO li {iea para os .'pp/.itico$!» '"- proclamam os go'vernanler. reaecip·
nario s. <A ,Cleneia pa/'a (ilS cientistas e a filos ofid; 'lz
gnoseo'logitz '( leoria do conhecime nto) para n6s . reclamam cs
Ideo log os da cia sse capitalista,
, E pcrque e,ta separacao que eles altificialmente ergu eram en:
tre a Ciencia e a Vid3 , entre 0 cienlista e 0 hom em, entre 0
homem f3 a, , socie C\ede em. qUe viv{l? A explicacao e s6 uma:
e,ta ~ep~ ra~ao serv~ 0 p,odcir des 'classes governantes quI' nlo
qu£!em. ceder 0 terreno 4 t la ssa .scendente - a classe epera·
ria - as ncves formas de pensamento , as novas Ideias em todos
os campos da vida e mUlto em especial no terreno cie ntifico . E
aqui somos, forr;ado~ a tirar logo esta conclusao: aque les que
negam a €~ treita rela<;ao entre a C iencia e a vi da ca sociedede ';'
sembra de falscs apeles para a • neutralidade. e« apoliticismoJ>
dos cienti,tas nao laze m mais do que qVe rer fo rca r a Ciencia a
tomor uma "osiceo de pertrdo "'" 0 da c!isse governant, .
Mas ha mais. I?uma moneira subt)1 e habilidosa pretende,se
fazer Clef que se c:cei tam as novas descobertas, 8S novas teorias
cientificc.s. Como'? uns cunsciente outros inconscientemente, a'[:'
guns meEmo supondo servi r a Ciencia, vestem com roupagens
cien til icos as velha s teorias reacc io narias,
Pergunta·se: Que teonas sao essas? Entao a Ciencia nao ' se
limita a desc.obrir e a aplLca r as suas de$cob ertas? Nao. Os
que 'proclemsm ",}z cienda p'ela tien cia ; , • a tecnica pela
tecnica' ao f~z~ . Io noo e$l~o , mais do qye ;e , defender urna
de"a. teerias ,que .tanto msl I!m causa;:!e
hurnanidade - II
do id~eli.mo cit!ntifico. A realidade, a simples verda de e que
~.io ha "eiencia ' pura" e que a ci~ncia
tem sentidc q-uando
'Ii ,ada aos inter~sses da humanidade,
'(
'
E 0 qu~ e que nos ensina a histori a d?' .ciene.ia'?
Primeiro'"qu e as ,ciencias tem. §ido , hisi6ricamcf)te libef ta do (as
pe la sua" praR ria essencia e nab apenas formu larios de receilas
tecnicas uteis .
. \;
..
, Segundo , que as grandes desco berla s cjil o~i fica.s do 'passado so
,fdram passive is porqu e os cientistas sa baseara m nas permissas do
meterialismo, se colocaram na 'posi<;ao r'comum; a fooa i?I : humani·
d"de ( posi<;ao que Lenine classilicava de;'reati srno ingenue) segundo a qual as nossas sens3coeil'seo '< ima gens do m'un.do que
nos ro'd eie, do mundo exterior e n.a6 des permissas d o id.,alismo
que deiende que 0 mundo exteriorj ' in -objectos que nos ro jeiam
seo prodato do nesso esp 'rit0 ; das nbssa s sansa<;oes.
Terceiro, que as dencias (m'atematic-as, fisicas j quimicas ,
" geog raJicas, etc,) surgira m das necessidaaes dos ho mens da neces·
,sld,de de med ir terras, dec calcula b o tempo; d,e utili;;,~r d'l.fermi.
hado 'produto, etc .. Mas , como ~ uceile
todos os campos do

a

so

lim

pensamenlo hum,allo', . ~o cregl'r~m {1 , uma determinada faEe dEi
desenvqlYifTle~t9 .,cIS leis a b"tra~das 'do mundo real veFitl[·

·se separqdas desse ,il1u nrJq real 'ao 'qua l nascerain Ii
surgein como se./qs,se'l, lrqisvlndas de fora e ali, quais 0
mando se d~llf!r;ia 'aj",,&tah. E iusta mente porqu e fI,ral!> ex ·

frald!.. de"',llWnpp , e ..(jue esses eieneias chamadas .. pure •• sa
podem &plicar 60 asfudo dos fen6menes desse ",undo .
Se ndO assim po de , naturalment, pe rgunlar-sr' ; M"~ co mo e
possivel que os cien ti stas , conhecendo es ta s verdades elementare s caiam consciente ou incons<;::ientemente em pOEic;oes ma is
ou menos ipea\istas? Eo que nao basta ser·se honestamente m~,
~eriaWsta. ,~$ '. f. crises » Cjue. ci~ncia tem .e,l.rave.,ado foram ,
tPesslveis porqi:ie os sa bios s... fast.,am ou igneraram a diollt .
tica. Do mesmo modo, 0 progresso ulterior da ciencia s6 e
possivel na medida em que os sa bios a~similem constar.temente
o meto do dialet ico marxista,
Nao se tr,,;ta de nas, com un islas, quer..,mo$t , imp~f, tal, idei,, ;
T'<lta ' se .im de que ela e .&soltltarnente " aces50ria pa r a 0 pro·
1j'resso futuro da ciencla.
,~
Eo verdade que se pode argumenta" M as , sem a aplicacao d3
tal metodo 0 progresso da ciencia tem sidg possive l. Sim. Quan·
do se tratava de analisar aspectos, co riipo rtamento e leis do fT.un·
do material que nos rodeia bastavam~s, p~missas do materalismo
metafiSico, que assentava na imutalSilida d" das propriedades da
materia; ma~, qL:ando com 0 desen volvimenlo da ciencia se vSrl'!
licou que taiS propriedacjes nao eram imutaveis, quando a partil
ce fins do seculos XIX-; com 0 inicio da lisica atomica se desco·
~ re a estrutura inter ior ... descQntinua da mater!a, q.u ando 0 movi·
mento dbs corpOs se Jorn a na natu reza no movimento do que nao
e corgo da massa constante, do que e carga desconhecida , de
uma ~ieci r ici dad e , descon ~cida , de um eter deconhecido, quando
se descobte a transformacao de um electrao e de um pos;tao em
fotoes, entaO! quando parecem subverlidas todas as velhas base.s
da lisica; a .dialetica e nao s6 necessaria com o indispensavel :
AIi2S ' t,jdo 0 q'ue tem ' slJrgido neste campo neo e mais do que .
uma corilirmacao da di al etic " da natureza.
Sem ela ( a dialetica) os fisicos negam a materia, afirmam qce"'l
materia desaparsce quando allnal ela apenas se transforma, caiEm
da rola tividade no relativismo e estao ' abertas as POlt2S para 0
i dealismo , par'q a fisica teoioqica (va riedade do idea llsmo mais
ra 3cci onari 01 e; duma ffianeira gera~, para 0 lide ismo, que coloca
a fe acima da razati.
,
Eo aS5im que 'n'6s' assisiimos as tentativas cia ,-emaltre e do
astr6nomolngleii Eddington para proclamarem que 0 universo ~
flQjtol, bas~d~, na' , atteracao, da . Iel ,,!a , rel ali~jpade "de E~Qstrein i
assi stimos as tentativas de Compton e citremberg pa ra utittza r a

r.

.

~
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m'€cinica ,qua r,tleil para ct'~riiBi,,{rar'
i-nulabilld~. ~~ dd alma (:)
"a existencia de 8eus I" ji as lentdtjvas de Zellno. ,Croo.s e
f~ie mannpara jm,ti;lcar' as SUes 10cu br3Cos s es ~ iritistas pe la zlte ·
r'a cao: da .geometir'a 'nao eu cli ,j l, nd a
dimenso es •.. .A,sim .. o.u ·
'
vim cs' ate blar, do 'Iivre' arbi trio. do el ectrilO, eto .. et c!.

g

4

Os 'cienfislaSI hom ens da su.a I ~pc ~,a .

b~ ,

pOn-fo; de ' II,sia filos:'fi;os dos t'r.tal h,ado res ,de ci $ncia
soble a conct:i~,ao dO rll un jo , do homem e {J o ~eu 'papel. t~m
;lOis. com& aea~3mos de ve', ' urna importancla decisiv;, par.a 0
pog resso da denci b, A indiferen<;a que ainda po~sa exiit'f da
parte de algun's' cionlislc!; em relacao a. filosofia e a'penas apa.
renie, ja que nao e passivel um trabalhb cientifico sem urn, .Iv,ndo
fi losofico (conscjente ou nao) Mais, as permissas filosoflcas de
que 0 cientista pa,te, quer ele qoei;a qUE, 1130, noseu . trabalho
pes am bastante nas conclusoes e direceao ~esta no futuro: tais
permis,as podem servir de travilo ou cl'~ estimulo po ta 0 dese n.
vo lvi mento da cienc l3.
Vejamos 0 casO da €1i)ir~l~ .a\ojl1ica " Partifido d~ permlssas
id ealiEtas, ou melhor, prsllina tistas, a c ienc ia americana, para
que m a tecnic a , a pratic.a sao tudo , conclillu que, tudo depende
de Deus pcra fins praticos. Esta cQnc ep,ao f)losofica nao e IT]<lis
do que um reflexo de toda a cu!tura ame ricana utllitarista e est rei tam ~n.te. empirista, que cl:lme ,a nos bancos das escol5s, onde
sa lu!a contra '
cu!tcra ge'a l que e considerada uma especie
de degeneresciencia. de v'reio que e preciso combate .. e ond'e se
estimula a esp eciai izaQao ao mais alto grau.
'
lem eslas posicoes, esta orienta,ilo. conduzidD a descobert3s
cientific as. ao desenvolvimento da ciencia ? ' Oicamos os rrop'rios
ame ric enos: .Em 27-10·1952. a Fun daeao ' Nacio nal das Ciencias
Americanas explicava ( a Co missa o de emi graca o e n'atllrali za,ao)

a

".:. nos temos beneficiado, mats do que'qualquer autra
potencia ..das des cobertas cientificas feitas algures. 0
desenvolvimen to de varios ramos dos mats vita is do
nosso ' 'flaterial militar provem de investtga90es funda·
me,ntai,s ndo ,secretas e acessiveis a todos feltas no
estrange iro . . 0 radar, a bombaat6mica, os aviDes de
reaq;tio e a penicilinaJ s,ic) {oram , aper,fei90ados ~IOS
Estados Unldos, na base de descobertas e investlga90es
realif!adas em p(zises Cstratlgeiros, as quais nos ticemos
acesso fa cil ». (<<PhysicS To day';: Janeiro 1953). E ,no «Bu:le,
tin of AtomiC Scientists» as a["erica nos con fessam igua lmente
que os seus proqressos, dep9 is da guerra , no campo da ci encia
S30 fundGmenta lj)'lenia . d evido as descobertas de sa bios estran.
geiros emigrados: como Fermi ;' Tell er e Szillard ( Hungria).
Quer isto dilt\'r ,oue.,na A m erico do Norte nao haja sabios. e
homens de talellt6? I~ao, nada disso . "
o que sU'bode e que . virada exclusivameilte pata fins utinUrio~,
a ci en9ie , na America, continua agarrada a 'concepcao evolu ci on,s\a vulgar au metafisica dos fenom enbs . ,Tol concepeao leva
n procurar a causa dos fenomenos apenas fb ra desles 'e a can,
si jar as yoisas e as ienom eno s como , isolados e desl iga'dos uns

09, tel,egula~ os) provam que .rrLe~rnO I no .aspecto ~x9luslvament9
tecnlco. e para, a solueaQ dos seus problemas 0 metodo dlzl stlco
e superior ao "me'tafis!co, e que c'on'cep,e~o material ista e suo
p'erier a concepcao idee li st,,: •
"
. '
,
A «ccn cpiracao do , silencio, Jlue ':se , f~z . 11 volta dos trab alr. os,
e estudos m a r~~~!~ s, a volta. das des ~ ol?~r$as 9.e .c i er1l ~, ta s marxis·
tas como CUlle, Lorgevin ; Vavilov; L~peshinska ' e ' outros, ncs
mc nuais de ,enslno, Il vros. revistas e jornais . ~ rna is ur:n.a forma'
que a reac ea" usa ,p,ara levar ' a caM a ,sua. campanha ideoI6gi,cp ,.
Que visa aiastar os cientistas dos caminhos lu minosos Que ,a utili·
ZaB-a9. do metodo materialista di~ l ~iiCO , alj{~ a, qi~nc;i~, F'OJql!t?
Pt!'rqu. a reac~~e saba que e rnateri'lisinq 4i.l~tico e iI tOI),~
c.p~io : filqs6fica de Partido r11. rxbta . leninjsta; dq par/ide dB

a'

ciau. operhria, clltu. ascendent. de sOi:iedadil de hc i''; .

'

Nao hi! eVidenteroe nte duos ciencies. A ciencia e uma, Sue s
lei~ " tao vMidas sao na socledade capitalist"" c,omo na sociedade,
soclalista . M os hi! sim uma toma da de posi,ao dos trabalhadores ,da ciencia e dessa tomada de posi,a o depende qu e a
ciencia avance ou retroce.da . que, ela sirv", ou anigu'ile 0 hcme lfl"
Vimos ja como 0 caminho segu~do p'elos sucessores de Einstein,caminho iqea!ista e espe cul ativo levou a €st e'rilidade das uliimas,'
elapas, da teoria da Relat ividade . Po demos aqui 2Crescentc i
'que foi a e;colha do verdedeiro: caminho do metodo dial,j:ico
que le vou o's sa bios progressistas n co nc lulrem sabre a natu.
reza do campo electro,magnetico como uma forma da materia,
e sobre a natureza si multane amente corpuscular e ondul " tfria
desta, conclusoes qu e nada tem ,de , este reis .
,
. , ."
Pode parecer a pti'meira vista qJe esta s questoes mer:amen ill
te6ri cas po uca ow nenhurna importanc,i.a te rn para a vida do homem de · rua. Mas se acrescentprmos' q'ue os cientislas vindes do
campo ideal ista sz o levfocs - a ' 1c:m~c pOSiC; ~€ s do C2'mpo
da guerr~ .8 qu e '?~ . segundo f S8 c~lo9f?m , ~ qef~nd E m [j
Pal e a I.berdade mel li ar comprcende..mos q ue eES ,;l · r(:rIPcrtanc [~~
e enorme e d ~cisiva n~~ b SO para 0 tt;turo da CienC!3 Ccrr.c p;: rJ
o da hu man id a'de.

C?mo a dltc:dura rr: 21 13 ..~e3ccion a ri~ ~ 3 burJu ss:'a( a f ascisrno
no C2mpo clent l. !::~ como e nat ui,;! na .) j eol~g. i?" ,m~iY
le3c,cionaria qua na fisica
0 fidei~mo, 0 ciericelismo
~q ue
col6ca a fG 3cima da ciencia eda , azao, ,Ela nao ' repuc!ia <,,,rn ,
absolutQ a c ien cia; c s6merite» Ihe neg a J3s ~ p rete!lsbes exce ~ s : .
vas) de aUngir a posse' da ve raade object,iva .
, Porem 0 arsenal sal3zarista tern o utros recursos , ' quando este
Ihe fal ha, Ele recorre entao cOp 'jii re fe ridos ape ios a .ne ut ra!i - dade" e «indife rene a n dirigidbs aos trabalila dore,s da ciencia, 0
que nan e meis. como jil vimos. do que uma .fo rrr a carruflada
de as lev"r aservir a sua ideologia, .E como exemplo vi vo aper,'
ta,lhes "a desenvolvida ' Clericia americana . , erguida em lai s be '
s~s .. ~as ho1'8 ,P, '330 as p r 6R~ios cientis tas , americanos que 'iE-em
publlcamente d lzer a todo 0 m,u'ndo onde pad" condu z;ro ,d,esenvplvlmepto,da cierycja amellcana em tais bas es ~ ' . des truir'io
2PoI2-~e ,

e

rtsicb,

d os out f'OS. '

'
,
pure e simples da Ilumanidade .
Entret<:n to e a despeito (J6 tudo isle, alnda hi! enlre nos ol ' c'ns
Po r isto ,. 'elaest;\ cada vez em menos cbndi,oes d;- compeUr
trabal hadores 'da 'cien'cia, que desPJosos do progresso de,
e
nQ terrano da investlgaeao co m a ciencia sovietica, por, exemplo.
ou qualquer outra que no estudo 90 desenvo lvitnento das coisas. atraidos pelas f'Willdades ' ecori6micas (bons . laborato rlos. bolsas
e dos fenornenos procure a causa desles. em . prim~iro fugar no - de ",stude : etc ,) vee m n'a Amer ica um camp'o ' propicio aos tra"
oalhos c lentifiqos, SF, ~a isto .,Il 6;- e,stra,nha r. num ,pais on de a inves.
ce u ccnteu% interno (dentro das proprias co isa s) e depois,' na
ti'ga,ao cienU);ca praticame~t& n'ao exisle. onde as dptacoes do
$;J ) li ga:;Lo com as coisas au fenomenos que os r.odei a'm.
Irat " se ' alina l , de duas concep ,oes do mundo; a m t taf;sica e a ' orcamento s a,l~z~l ista " p;;'ra , ta'is fins s\io. IM"is qu.e miseri!veis
porque nem ' sequer ">istem? Sera isio de, e,strqnhar num pais
d: af Eti c8.
'on de b gove rno dl\unde e , estimula por todaJ! as formas 0 m, is
A a~iicaca o de qualquer destes metojos a invostigacao cientidescarado cosmopolitismo que leva pouco fl pouco a pe rd a da
f ! ;3 tem provado sobejame nte as vantagens do' segundo .sobre'
~o,a'o do que seJa um valor nacional?
'
o primei ro.
,A~resce ainda -que a governo de Salazar pe!segu e, pren<;f e. de,N" base, da m etafis}.ca e do praticismQ estreito a in ve stiga,ao
mit e epor vazes ate exila os trabalhadores .da ci<lncia mEis ' hon .
c lentdlca n30 se desen vb (va de l\Jlla maneira continua e sao as
rados eesclarecldos, <> que tem leva do {) perda dos ma io res
opl icacoes praticas da c'iencia ~ a tecnica - as que mais relevo
valores das ciencias nacion!" is .. Basta rele rir~ue do:lJ.-Iaureados
tomam .
J
... :
com ' 0 premio Ricardo , Ma,lheims - ins!it uido ha 20 anos ,:pela ',
OSi fraca ssos ldti,\flarrlerite ~ v~riiicados em Va 1103 ' ~ect'ores .!51.a Academia das ,Cie,ncia,s para pr.e miar "0 melhor .trabalho de inves'\)cnfta americana (ilOmeada,men te no que sec refe ie aos satelit5s tiga,ao cie ntifi~a '::; um, e, professo ~ numa Univ ~ rsi dacie argentinaj

t,

o
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aque ... se serylu para canqu lstar· 0 po de r das
out!& numa UnlYers idade d6£ Es!ados LJnido~, ou tro viY e hli anos 90, . da
leOria s mals a va ncad.as da epoca - quando entra na sua f6Sb
em L0Jran;O M' 3r'lue s',~Ir(lpossibllitado de r,eger a SU] . catedra
decadenle alirar com tals teorias pera borda fora. E Ii istc qu ~
no' Universldade de C ilimb ra, dois outros loram obrlgados a ' ex ifaz Com que um cada vez maior numera de cientistas aban jol>e. as
lar.se em Fran.;a par3 'poderem continuar os seus traba Ihos
pos(;;oes Enti·humanas ~ . ar,ti·nac lo nals defen didas pelo gove rn a
investigq,cao cientllic a, 'uutro a h oje ·come rciante eoutro ( 0 Dr.
Rul Lul 3 Gomes I que t ern ,ido preso, e juJga do pelo grande crime . e .seus ide 610gos e se col aq ue nas f" mes e solidas posi:;:aes do
.,
de ' deseja r para ' 0 seu Pais um futu ro de' Ilberdade e d e Pa;: · povo.
. Saudamc:las como 0 que de m elha r possui a noss; i nl~lectua,
Quantos dos I"u raados t ra qalha m hOje nas nossas Uni ve rsidades ?
CIEntistas com tanto va ld r como a Ilslco al6 mi: o MANUEL VALA;• . lid ede. 0 P?va, e a N ~'i' ao esperam e com razao · multo de sua
DARES. como as mate ma ti c os ANICETO M O NTEIRO e ALFRE- ' activ i dade c ~a cjo ra que tem vivldo agr,l lhoada sob a re gjme de
S"IJzar, EI~ s., sao 5el11 d bvlda oscolaboradares/ dignos de, va'n ·
DO PEREIRA GOMES e outros tlve ram que recorrer aa es:rangelgU2rdd da c !a sse ascend ente da sociedade de hoje n a ca nst ru eao
ra : para encontrar emprega d e acordo com as suas . ppacida d es.
('10 S?O t il s gove rn antes que rec lamam: «A {;i &ricla . para os de um j Po rtugal livre , democrat ico e in de pendente. Raz oe s proeifmfisfast? a politica para os politico s.' P,lira qua? Pa· fu?d as lavam .0 nasso Part i do a esper3t que creSea e en g rosse 0
ra. l evar a cabo a sua Infame campanha contra 0 que melha r numerQ do s ci entistas e Int€lectueis no camoo da pzz e da liber·
dade. 0 ilnlco que assegura a li vre fio rescimeflto da Clencla e de
po~su j' a cianc I ~ do nosso Pais!
'
«
t-o
•. '
t: c3ract~ r isti~o duma classe ' decad !; nte ..... comb hofe 0 ca- tJda a Cu Itu ra .
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Por AMllCAR

• ..10 nume ro 2.~6" do «Avan te!. fol fel ta uma rectl flca9aD a
I~ sgSOi"\<'" .· ~.ca.J , publlcad •.<10 numero 248:
'
< Os empre{{ados dlf escl;ifnrio dos nlieleos sindieais
dos Armaeen8 de MK!re iaJlias avistaram·se reeentemenle
call!, as cUrigentes do G,1;em[o a :quem m ais ll!na vez ex ·
puseram ' 0 ·seu !peaido de dlll71ento rie orden ado. Mais
llma ve :; os dirige nfes do Grem i o se desclllp aram, invoea ndo a sell fa vor os bai.t'os p ret;: os dos adigas de
mereeaT:ia e 0 o(bixa margem de ' luero.
Foram dJrigidas d uas exposit;:oes, uma ao ministFo
da Eeo nom io .,·e outra ao ministro do. In terior, pedindo
que s e consin'~ no 6um ento do s prec;os dos crtigos de merca '
8¥iq para ussi"" !!Is<cpmer;:ia ntes p\l d erern fazer face as d espesas
com 0 passca! " outres, , ' (Os .sublinhados sao noss os).

do

que is~o ; c;ollpide rar. se que os pre~os sao ba!x0s
a um ent o; quand o justame nte as donas de cas~
nao sabem ~ue mais voltas haa ·de dE'r a imagina<;~o para IGso lvcrem os inl rlc ~das prob lemas qu e a ca restia da vida Ihes colo ca
todos· {)s dlas.'
. • j
- V·oj·se .assim · q·ue. ·os· empre!)ados, ganhanda Qrdenados de fome
e· ne coss'Hando urgentemente de as ve rern aumentado$, S8 deixaram arJastar facilmente. pa ra urn caminho contrario aos inte resscs
da ma)oria e.sma'9'"dura (tlapopulacii.o, in .c luindo a maioria dos
comere/antes, colaborando com as' dirigentes do ' G rem io nu rn
pedido de aU"lento'.dos· pIece s das gene l os de mercearl.a .
. Ss rao aca,o as pieoas dos (je n~'os q :~e precisarr'l de ser aUT~ n '
tados, ou apenas os sal aries & ' otdenadas? A respasta
p'o de
ser lima: ,sa o os sala rl os ·e ofdenados . que preclsam de eer aumen tados de fo rma a s8rem .colacados ao nivel atl ng ldo pel a cust o
d8 vida : E dep.ols? Depois, sempte que' aumentem os preQos , Ista
e, semp re que aumsnte 0- cusH:> c1e'"'Vida, os sali:rios £e- oS 'ord ena dos deverao aumentac tambem na mesma prOPOr9a O. Esta
so luc:la que se impae, ' m;rS qu e s6 pade ser alcan~ada atra ves
da lu ta diaria das tlabalhadares em todos os locals de traba lho e
.
.
nos sind icalos.
. Seguindo 0 cam lnho q~e al'gu ns' eihp.rega'c!Os seguira in, sern
disso se aperceberem, seria ace itz r a teoria do <cireulo infernal»
propagaqa peta cama'rilha salaza ri sta e 0 g rande patronato pora
ju sti ~ca rem a con gelame nta dos sa larlas e ordenadas. A da r reo
sultado, tal caminho del xaria as cOlsas justame nta como a ntes no
qu e respeila ' aos t rabalh'adores, senao piores. e fa c illtari" ao m e'smo lemp a, 0 aumento"cdOS1jI~cros aos grandes co merp lantes e In ·
dust~lais, a nlch~.dps
]1.93 .Gre.rhlos; ,Juntas; Camlssoes
.
. , Coorden~da;
reS, etc.
Se pa ra se pocrerem aumentat ossalarios e, arderfadas s\i :i.i v&S se
de aume ntar_
mesmo t empo os~pre90 s dos ar'tl gos de a m p l o
Nada mais

e p;-;.::.ilr-E8 0 seu

go'

ea

ao

c;onsumo. nao rBstariam du vi das a nlnguem que um 131 aumen\o
de "'s alarios seria imed iatamen te anu!ado ~elo aument o dos pt990S.
~o rna·se a3slm . evi dente que a passd d?dO p"or al guns emp re·
gldos fol um passo dadoem fa Iso , cabendo ago ra as or:;) anizac,oe o
do Partida te3pe c ~iv8:3 ~obrigac:zw da di8CUtrf e z.n a!i3a r 0 pro blema e de t om::lrem tooas as me ::! iJ 3. s necessarias f ~ aco ns : lha v.2is p~ra ~i,udarern ' as e' rn~r e gajo s a vsnc:e r as difi c u! cJd des c; u e
a lu ta pa r aumento de ordenados comport2, rectdic 2n 'J o assim na
pratica as def ic l encias do seu tra ba!ho;
Eni ret antc, pode ra pe rg untar - Sf; S8 , como 0 Pari ido aiirn13, r- s
pequenos e med ios cornercianhs e i ndustria is IUt9m com er;orrn es
dificu!daa(s para satisf3ze r os s-eus compromissos e en:argos caq~
vez rDa is pesados , como podem eles 2ument2r as sajidnos e order:ados dos ::Eius op~ r arios e empregados ~em aument2r.e m as
pre(:os? Como podem paJar wse ads r:ampones'3S precos comperjsc.:dores pelos seus, produ tos sem que cs preo:;os a urnentem?
Sim , os salarios e ordana do8 p;J.dam e devem sc r au m entaJot:;
imed iatqme nte sem que paraklamehte 3 UmE.ntsm,os arti c os de
amplo con sumo. Pa ra iS80 , bast2tia que os lucrcs verdade!ri:l~rn e nt e
esc3wJalosos aufe ridos todos os "hos peloo 'mon op ol ,os, rel as
qrandes empresas, companh ias e ba ncos ~ossem re du zidos a proporC'oes razoav eis e, ao mesmo tempo, Ihes fC5s~m aume:n ta do s
os i;-n pos tos e sever a meilt~ fiscalizadas: a_s EU 2 S actividades d,- ~
fo~ma a nao pode re m tu gir ao lisco 8 prejudi car ainda mais ZI
ot onOfl) i1 na~19n31 . Isto , ~ermillria ja ap!iC2r 3 p,;; l'2. \rJ da O~d&,T ~
Que po gu e quem pode pagar I
.
Fe!a di'm inulc;ao dos pesados ehcah;:os que p s s ~' m sabrI? Ei u os
i ndustri ai3 e ' co'merc i3 ntes pod~ra_o p3g::r salariJ s 8 orj ena9 0s
rnais eleva d os aos seus operarios e em;:>reqados. Pela abo! i o:;ao
d9 J tod a-- uma serie de tax 3S , descontos e cot : s eri2dE S eel ~ or ·
gahiz3Q.30 corporativa ; pel a diminu'IQZIO dos l m ~ o s~o ~, pel a ab c li·;a e
de toda uma serie de pen alidad·€ s injustas, aca bando·se com o s
gra ndes Intarmedlalios e dando"se plena .Ilberdada de camere i ar.
etc., os in:lustriais e as come rcia ntes verao diminuidos os seu s
Encargos e aum en tad os asslm os resul tados fioancei(os dos suas
activ(cL3 d es.
'
Claro est3, que os trabalhadores nao po dem nem jevem Esperar
que e~tas questass se resblvam e que as patroes" por sua livre
vontacfe I ~es a'umentem os salarlos e orden 3do s. [) e modo algum .
A luta lmedi3ta, unida e or Qa ni zada e uma ne~ess:dade pe'manen~e para se o bte rem melhares condicoes de vide , sejam qUois
larem as candicaes econ6micas destes ou da 'lu@ l es palroes . IS80
. serviri ata .· 'para eles t,ambam I, e m para a fr ente ~ par~ a lutp
peles suas re ivl ndH::a<;6eii esp ecl ficas"
..
i Sim; P2de'm se ; 'pagos p-f~cas m ais" campensadOr ?s aos cam po·
ne ses po los produtos da terra se", qualq uer ne,essid;de dos

a

c

o

. -, 1.
· MIi.. I'AH

~--__ -_

____~~crl~·n2=·~
..~
- ••· ~·~·
~·~
- ________~_-~_ ~--------------~~----~~_____________ ___ ~?~_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _

Reprodução
não autorizada.
Documento
com restrições
de uso.
SOLICITE
AUTORIZAÇÃO
DE
·u
UTILIZAÇÃO
,

ae

h ;"

~;

Ij

,

tonsu mldores !lir,em
bs paga r mals ca ros .do qOa actualmente.
Para Isso; ba sta ria que se acabasse eom a despropor<;ao grltante
existente entre os precos dos artigbs industri ais e os pro dutos
ag r,ico las, que visa, como e sa bi§ o, f~cili~ar 9ran des lucros aos
monopolios e gran des emp resas ih<;lUstriais, em prejuizo da ag ri.
cultural. que, como seri, justo, 0 If!stad o desencade3sse um verdadeiro com bate de exterminio zs prag as · nos campos e fOEse mai,
r3pido no com bate as doencas que dizi mam os animais domest ico S, sem qual qu er despesa para as camponeseE; que 0 Estado
facilitasse transpo rtes suticientes , r<ipidos e barotos e a ve nda directa dosseus produt03 aos comerciante;s e aos c onsumidores;
qu e se deixasse de proteg er os grandes inte rme diario s Que impoem precos, ou, como sucede a miu do , pagam simplesmente 0
qu e querem aos camponeses, ou nao .p"gam mesmo na da, com 0
pretexto de que tudo foi pa ra despesas de transpoltes e taxa, ) que
Ee pusesse fim a tpdas a$ leis , que proib em a livre circulacao de
produtos no territolio portugues; etc. ;
Tudo isto, cla ro esta', so se alca ncahl por meio da luta. E; e
na turalmente aos in.duslriais~ comerc iantes e, canlPonese s pr.oprie ta rios qu e qabe , em pnmeiro lugar lutar pela sa tisfaCao de tats re jvindicacoes . A . eles cabe organizar a luta e forjarem a sua unidad e atraves dela. .
A classe opimiria; todo s os trabalhadores, apoia- Io s:ao nessa
a orie nta;
j usta luta; Os oomunistas ajud;;·los-ao a organizar

e

e8sa luta .
.
,
. ,
'Mas isto; com~ se ve',
uma eelsa e .o~tra~olsa bem d lferen ~
te , rep etimos', e a neeessidade preme'ri te ~ue Io.dos os trabalha·
dores tem de as se,us sal arios e erde'n ado~ serem au mentados e
luta em toiles o.s lcicais de trabal ho.
de, pa ra isso , org'anizarem
Veri fi ca ndlJ, se '" um aumente gerat de saliirios " orde nados, sem
que paralelamente se verifiq u.em novo.s atl ~ entes dos p,eces dos
artlgos de amplo consumo, 0 cOp1erc io a i~dbstria e a agricultu·
ra be'2eliciavam tambe m. po.rque aumentartam as vendas .
As dHiculdades economicas dos t'ra balhadores s6 pod em ser
venc lda s pel a luta di31j3 e organiza da dos mes"10s. trabalha dores·.
A carestia da vida e a causa princioal d es~as diticuldades. Lutar,
pois, p()r todos os meios centra novas aumentos da precos e uma
tare fa que 'se celoca a teaes es t rabalhadores manuais e Intelectuais.
As dificuldades dos in dustria is, comercia ntes e campon es8s
preplietalios . devem tambem ser vencidas p~r eles proplios, por
meio da lu'ta un ida e erganizada nos seus .proprios organismos
de clas se .
Uns e outros podem e devem apoiar·se mutuamente na luia
pela sa l isfaeao de certas re ivindicaeoes. Uns e outro s podem e
devem unir-se para combaterem jllnto.s os monopolios e 0. se u
geverno - 0 go.verno fascista de Sala2a r ::;" respo ns;; vei s pel~ mis~ria das massas trabalhado ras e pelas dificuldad es dos industriais, c'omerclantes e camponeses proplietarios.
.

e

a

MENSAGEM DO COMITE CdiHRAL DO PARTIDO COMUNISTA ?OlhUGUES
, AO COMITE C~NTRAl. Dq PARTIDO COMUNISTAr;. DA UNI~0 SOVIETICA .
POR MOTIVO DO 40. 0 ANI VERSARIO DA . GRANDE REYOLU<;:AO DE OUTUBRO
(Publicado no Pravda de 10 de Novembro de 1957)'

>

QU~RIDOS CAMARADAS:

Ao comemorar-se 0 40·. aniversarlo da Grande. Revolucao So·
cialisla de Outubro, 0 Comite Central do Partido. Comunista
POltugu.es, interpre ta ndo 0 sentir dos comunistas, da c1 asse ope raria e do pove de Portugal, sauda calorosamente 0 Comhe Cen tral do Partid O Comunista da Uniao Sovle tica e atrav es dele todo
b Parljjo e 0 glor ioso p@vo sovi etic6.
,
A comem oracao do 40· anive rsarl o da Grande RevoluQao So ·
clalista de Outlll:r/e tem pa,a oS ' comunlstas, para os t rabalhadores
e 0 pOvo d~ Porl uga i um significado mu lto particular. Vi '/endo e
lutanc[o h;; ~1 a.~os sob; 0 dominio do re gime fa scista , de mise,i ' ,
opre~sao e terror, as ideias de Socia l lsm o, lundindo·se com os
anselos de Iibertacao,' ganham cada vez mais 0 ceracao dos tra·
balhadores e de : todos ' os ' hom ens e mulheres prog re ssivos de
Pe rtu gal . 0 fasc ismo sig nifica pala 0 povo pcrtugues 'o obscu ·
rantismb e ' ,a escravi dao enquanle 0 Socialismo signilica a sua
libe rtacao e 0 camin ho' d'o prog resso e do be m estar.
A edificacao ' do Socialismo na URSS e os enorm cs €lynOS do
Partido. Comunis!a e do povo sovietico na construeao do Com unisme. enc hem de alegria os comunlstas, os trabal hado res e to·
das as pesso~mples ·dilr Portugal.

Os exi t os mais rece ntes da cieneiJ e 'da tecnica sovieti~as que
co nstltu em um justo motivo' de orgulho pera QS ci')ntistas , para 0
Parti do. Comunista da Unjiio Sovietlca e Pe'ra todo 0 Povo Sovi ~ 
tico, sao tambem urn grande motivo de orgulho e de confianca
para os comunistas e as ma SSeS tra balh adoras de todos os pai.
ses. para toda a humanij.de avanceda e Drogress),ta . Estes gran des ' exitos da cidncia e da tecnica sovieticas desferi ra m urn go!·
pe demolj:ior nas tentative s dos imperialistas para ocul,tar . aos
povos a supelloridad e do re gime socialista so bre, 0 , capitalist •.
Mesmo eS pessoes ma i2 Gi mptes, qualquer que seja. 6 ponto d ,
terra onde Se enco. ntrem, pedem constatar .h o.je co.m 'os seus pro·
prios elhos a superio ridad e de ,istema soc ialista que produz uma
clencia ava ncada ao serv lCo da Paz; do Pro gre sso e do bem e~tar
da ·Humanid, de. Este e quanto a nos, comun istas pOl'tugueses, 0
Eionifioado mais notav,,1 da s comemoiac oe s do 40. 0 aniversar lo
Gra nde Revelu;:a o Soclalista de Outubro.

da

Viva a Grand e' Re 'lolueao Secjalista de .outubro!
Viva 0 grande Povo Sovietico I
Vba 0. Pa rti do Comuni,ta da Un ia o 'Soli ie:i ca !

o

Corr.ite Cen trol do Partido Comll.!lista Portugues

YOC OM !ITE CENTRAl DO rARTIDO COMUNISTAFRA'NC[S
·5 · ,

,!!

I

(publicado em L'Hi1matlit~ del8.2.58)..
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viva emoeao se a'podefou de n63 quando tomam os conhecimen to. da lristc n·oticla :.da morte'do camarada Marce l eachin ,
Marcel Cachin era " para nos, comun ist3s portugueses , assim 'como 'p:ra e'S ' co munistas do /nu ndo inl<~i ro ~ uma figura
extraordinaria do mo vimehto operano f ran e~s , 0 exemplo de diri;Jente<[0'llJ~ni5ta, mod~s:O; frrme e ctari 'tid6nte; tenjo vCtado
toda a sua vida a luta por um futurO' radioso em pro'leito d. huma nlda ~e laboriasa-.
,.
; ..
Nestes dias de l ulo para 0' p~'rtid o Comuni sta Frances , para
trJbali1a deres da F r~n;:a e do m 'Jn 10. Inleiro; 0 C6mite Cen tro l
do Partido Comunista Portugues , l odos os seus milltant es, ass im como a . cla.sse Oil,eraria <'i e Pe rtug",I, ~ xp r imem·'1os as stias .c om ·ov;'das condolenci as e asseg uram.vos a ' sua solida ri edad'e f ralernal . ' .
o.
., : ,
. ',',
'
,"I "
', t"'
',' Inclinamo-nos diante d~ mern6ilaJ. dEt o Mareel , C<!chin qu,e petman2ccra por~ sEi:"'-pre urn examplo gi orioso de fia, \; da:lti
mais
no bre causa dos nosSO$ dlas. a cauSa do social ismo e da paz.
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FALl UM MOlORISTA
NO s~u SI.NDICATQ

ELEIC()ES
Pg r

Sindicato Nacio nal do. Motoristas exist~ ·h~ ce rca de ~Q .
()
ano~, mas uma patte dos socios ~em sabia vgtar, pelo que
ia com as listas abertas.
Houve motoristas, que na epoca actual em qHe s6 e ~ isle nos
algozes patronais 0 sentimerto ga exp!o[!"C~pdo homem pelo
hom em, ~e mantiveram alhei?s .8 ganancia capi talista pelo ~rodyr
to do nosso traba lho.
lamentavel dizn~e , ma s a ve rdad.e ~
que a no~so alheame nto e tal que t@mos cama rad as de traba lho
que ainda se deixaram embalar a ponto tal 9ye ao acreditatem
nas mais falsas promes~as qee a patrpna\o tao habilmente Iha
soube apresentar §a qpix~ram co!ecar ao servico daqyeles que a
nosso sangue sugam .. tornando-sa zs~irn p rej~diciais) sem ga rem
par isso , aos companheiros e a ca~sa comum gas lrabalhag~r ~ s
que ombra a ombro exe rcem a mesma prpfissao, sem ve rem que
desta 14 t3 Ihes pede ria resultar uma melho tia de ordenadp ou au, .
tra reivindicacao para seu beneficia prop rio a da sua mulher e
tllh os, talves por nao sabe rem ainda que sem luta nada se adquire
como nos tem mc~trado a nossa experiencia do passado.
Na minha grande' cla sse que e a classe dos profissiorais par ,
tugueses do volante , onde sem razao de ser se tem vcrificado
fa lta de espirito de camaradagem, de nocao da razao ~ [l~ I~ta,
o que tem dado origem de se terem praticado erros que §o ta rdll
se conhece 0 prejuizo causado. Poi's, lodos nos sabemos ler e
esc re ver e como ial assiste,nos 0 completo dever de qabermos
o que queremos, para onde devemps ir e para cnde nos preten,
d;m levar. M c:.s. nao 110S qevemos sen ti r diminuidos, sempre que
qualquer questao nos suscit e d(jvidas, em nos dirigirrne~ a outr9
camarada de trabalho que jii no~ ten ha dado proves de sar sincero e honrado e pedir·lhe um cgnselho ·sobre como devQm os proced er 0 procurar conhecer a VOl da verdade, evitando assim de
cair na imp rudencia de se de ixar aGorrentar pelps patlo cs e pa r
opinloes de certos coiegas seus lacaios ch a madg~ graxas , que
nao sentern escrupulos de nos pretender arrastar para 0 campo
daqueles que escandalosamente nos exoloram .
Nesta epoca infe liz , em que nos trabalha mo§ e gass'a mos fome
juntamente com a nossa mui her e filhos ainda lavra elite ma rasma no seio dos que trabalham , Julgo bastante para provar 0 qye
dlg o 0 ponto ate onde os motoristas profissi9nais pertencenles ao
Sindidto do Distrito :ie Lisboa se delxzram fa lsear perante as
ele i,oes. Ne~.tas elei,oes fol apre~en lado yma lista de c91egas
honrados para direcao, composta por cama tadas de varias empre·
sas e da praca de taxis de t"isboa, cu ja ca ndidatu ra foi apresentada pela classe com 0 fim de <J~fender os direltos de to dos os
motoristas profissionais,
A camarilha slndjcal sempre atentil a defesa dos interesses des
patroes e nao dos trabalhadores , ao tamar con hec imento da lista
da classe lan,ou rroos de todas as arti manhas, facilitadas pero
ministros das promessas (ministro das Corporacoes) para assim
e$palhmsm a confoJeao que melhor lhas convinha e dai tirare m 0
seu rn elh cr proveito. Fez reun ioes com os patroes, publicOl1 cir· '
culares dirigid"s a classe en gana ndo · a, fez com que os patroes
obrigassern muitos rr,otoristas a votarem nela. Uma boa parte da
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classe que a t udo isso deu 9uvidos e sem darem porque est,va m
a se r ludibriados tudo ac reditaram cemo se fosse verdade , de sprezando 0 fdCh o que ti nham' a sua fre nte a iluminar· lheo cam i •
nho que deviarn os trilhar, a procura r sahz·los do abismo on de
se enccn tram me rgu lhados h3 20 anos.
Qutros, olJmo 0 pat rao que "'servem Ihes impusesse irem vote: r
pela direcca o que estav~ e como talves desconhecessem 0 qu e
era um acto eleitoral. com receio d3 repre5alias assim fize ram. E
s6 a"go ra e que em nilm erq bastante elevado se tem mostrad,>
arrependidos do ena cometido perante cs seU3 cam2radas que se
interessam pela luta pelos direitos que todos tem e que por nao
Lrmos sabido ,ap rovelta r, rnals uma ve z nus fo ram rou ba dos.
No entanto; tal ves ten ha sido muito importante aquiio que se
fez, embora nao t ivessemos conseguido 0 n'osso principal objecti.
vo : a eleicao da lista da classe, Flzeram-se varias assembleias
no sindicato 0 alguns motoristas f"laram. Muitos se destacaram
e m,ostraram a sua capacidade de organ'izar e de unir, como se
unrram moto ristas de 7 empresas. Ern todas as assembleias
cpa re ce ram colegas com grande interesse pelo t rabalho sindico l,
bastan te conhecodores da§ injHsticas dos dirigenles actua is do
sindicato, e dos problemas da no ssa classe , e manif'lstando ver·
dadeira disposiCao de lula np sentido de modificar a situaCao
,riade pelo Aco rdo Colectivo de Trabalho . lsto que r dlzer que te o
mQs uma base para continuar a nossa lut.3 pelos interesses da no ssa classe , a qual nao devemos ' afrouxar, mas' pe lo contrario, deve ·
mos aciiva·la junto do sin~ica\o pelas rossas varias reivindie<,
Qoes ,
Quanto a eleicao duma direccao da 90nfianca ga clesse tambem
devemos ter co nlianca e nao temos razao para desanimar. Temos
de raconhec er que err. todo 0 caso estamos em malhores condlcoes de I'Jta r hoje do que estavamos antes de se criar 0 mov i.
menlo a vol ta das el eic6es. Roma e Pavia nao se fize ram num
dia . Fixemos a exp erienc ia ganha agora. Mantenhamos 0 contacto com todos os colegas que encontramos disposlos a lutar, dis.
cutamos sobre os problemas da nossa classe e organiJemos ac,5es pela me lher!a da nossa situacao, A rmemo ; nos com a ex.
periencia possada e com a experiencia de lodas as lutas e sere.
mos capazes de alca ncar vi\orias,
De futuro os elementos da lista da classe precisam t3mbem de
fazer to dos os esforcos para ala rgar mais a seu esclarecimento
junto da massa dos motoristas para d e,sfa~er as mentiras e a
propaganda enganadora dO& lacaios dos palroas e encorajar todos os nOSSDS companhe iros para ·que nao temam os patroes com
as suas amea9as nem se d~ixem engana l com as falsas promessas
deles .
Tempo te m pas'sado e m~ito se tem falado so bre como 'decor.
rera m as eleicoes e sao jii muitos os motoristas, mesmo de 'iaxls
que consideram ter errado ao apoiarem a lista do sindidafo . M'd.
tos toram tambem os que apesat de teram (ece bido as circulares
de dlreccao a mandar votar nela se abstiveram de votar, 0 que
mostra que se tivesse havido esclareclmento a tempo lodas estes
teri.m votado na lista da classe .
'r

AO C OMITE CE N TRAL DO PARTIDO .COMUNISTA DA CHECOSl OvAaUIA

-

QUERIDOS CAMARAf?A~:

A deiogacao do Com(t~ Central do Partido ComtJnista PorttJgues as comemora;6es do 40 .~ a'nive r,ario da Gra"d~ Revolucao Socialt~ta
de Outubro celta de interpreta r 0 sentimento do Comite Centra1 e de todos os comunistas porlugueses anvia'vos as ma is sen tiacs
condolencias pelo fclecimento do Presidente da Repub lica Checbslovaqula e memb ra do Bureau Politko do Comito Central do Partido
Comur-bta da Chucoslovaqula camarada Antoni Zapotdcki . A mOlte do camarada Anto.ni Zapotocki representa s,em 'd uvjja uma granae
perda para 0 prcletariado e 0 povo da Checoslovaquia a quem ele devotou 0 melhor do s'ua vida, e tambem para todo 0 movim ento
operario internacl ona!. Nos comunistas po'tugueses qua tanlas proves temos receb ido de ~'Olfd'a'le d ade 'e 'da ajud: iraternal do Pattij'Q
C emun ista da Checoslovaquia, se ntlmo -Io de uma ma neira palticula r.
Aceitai, pois, queridos cama radas, a expre ssao do no.sso profundo pesar.
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105J MId-HOES
DE

SIN,;nl, Cl~,tZADOS

Ell

(ANigo de Jan Dessau trapue/do da revis't a r~;n c~sa «Democratis r
Nouvelle- de Deeembro de.J957 J.,
"

nal contrib'uirom iduaJm cnta para ' a I",gu eza do I V Congre.$so.O~ .
s;ndica1c$' parliciparamcbm eleito aclivamente nesles m'o vimenlos; .
e~es 'e hcontra·nm novas forcas. malhoraram a sua organ i zac;ao e •
a sua c apaci dade de accao. Foi ' nos paises depe nd entes enos
q1l9 'a'c a~am de conqldst ~ r a sua independencia , que 0 movimer.. "
De cerca de 160 mitho,:s- de tra~c.lhajores · Eindkolila ~~os em
tcdo 0 mundo, lf5 mil hoes estl '/ eram all r {pr.$s€n~ados~ _ Trela-s8, . to sindlcal conheceu nestes uitimos anos 0 d ese nvol vime nto ma is
em primeiro h.i;]a r , dos 9S~m;lh6es d'~"" r'nembros, das organ izat; oes l1 :ljjve l_ . Coloc2das d i"hte de problemas novos e 3gindo em con, .
d iCOES dificeis, c:.s jovens organiz3c;oes sindicais destes paises ,
f d ic.d2.S n3 F.f.tv1. - CS si ndicElics cos pa{sC$ soci c \'St20 S, as" forproclJraram natu r2 1mente a ajud3 e a 'solichriedace dos trabalh a ·
Ins centf~ is nacionais de Franca, l~a1ia, Ihdia~ Indone ~ i?J '{s org21I' iza<;oes memoros da F_S.M. do J3pa0"Cti~jo. Afric, do ;:;ul,. Oil rcs e dos,. 's indica los dos 0J;llro3 paises,!' esla o dis.losloS a asSudao. ' Camaro€s, Ubeno. Sirie, . Holania; Luxemburgo. 8hipre, . soc!ar-sc mais.;;csheitamente a o movim ento sindical internaciona l .
Urn lercei''' .faclo r) de sucesso e a unidade de vistas crescenle
Uruauai 0"M exico . Costa Rica, Chile" Pote., Tr~tase, em seguid.?,,,
uas ~grandes ·organizayoes sindicais aut6ndmas, cuja m2ioria estev ~
no movimenlo sinrtical sobre ,a q~est:j.o do desarmamento. Apeso r
tspres3ntada no CongresEo par obsefvc;dore2:; Japao, Ceilao, T2i- d':l diversidaoe de pos,<;6es acerca.d;;'s c!!Usas da tensao interna\jndia, lu99,slavi',.' Ubano. Egiplc, Siria. Africa negl'l' sob 0
cional e sobra a orJani2a~20· da Pa?~ . a quase tot:didade d·a s ,
,Io min:o lraneEs; pai.es da Amedea Latina (em palticular a Con. organiza<;qes sindicais do mundo tqmaram ag 0b" posi.cao pelo
iejera<;ao Unilaria dos Trabalhadcres dd, Chile. mas tamb em or- d,sarmamento e p&I'8 intsrdi·;a o das arter"s als.micas e termo -rLl" "
caniza<;o<fs do Mexico, Argen:ina •.da Bolivia·. do Urug u3io. etc .... ) , c leares . As sua", pOsicoos'. aprOi'imanm-se mu il o,::, em relacao
[ ntim, de!e ga dos e ob;;,e rv ado r'€s de numetoses· organizaco es. locais as do. periMo em que se, . rBal'izou Q , III CC.ilJ r<issa' SiwHca l
M ·undi ::. I'•.
au de emp,esas. delegados de fabrica. repfe-8entar.\3s oficiais de
Isderacoes ' de induslria de pa;ses cuja c en !ral nacion, 1 e iiliada
Davern-os citar igual'me~t& o.)d·esen:vo!vimollto do movim':n to s~ndj .. ,
", Co ,:ederncao Internecional dos S:nd:cctos UJref:, Alemanha . cal, 0 refo rcame n't o eras suaS:. orgariizacoes, 0 aumento do numef:e eeral l um) forle delega<;ao com mais de 140~ membrcs). Auslria.
fO de s troa ba lhadores findicah,zad'Os-. no mundo, e, sobretudo, 0
,~ ustrali>, 6 'rc sil, Nova Zelandia, ['scandinavia. elc .... Ao todo EU, desenvo lvirrien to considHijl'el: d()s contactos e Iroca de ponlos de ,
[)?,i~eE" , ros qU .3is 'e precise juntar os convida.dos des orgard.zac6~s · viSt3 sir!"dicais interna·c iona ls. 0 p'roprio Congre~so sublinhou V2. ....
intarna:ionais intar :governamer1tais -- O.N.U ',. O.IT, U,N.E.S.C.O ._r;as vozes: nunca como durantfl> 0 pe,iodo de, '1955- 1957 que S3<:; n20 gO'Jerna mentais. assim como 0 teprcsent 3nte .d;1 Fedarac;z o · para 0 III Cengre;;so Sindicel Mu nd $i;t do IV CongrssS0, os con- .
k1em2ciericl des Sinjicalos A ,abes.
t.3ctC3 J as discuss 6es.frat~l,n a is , .a tfoca de delegac6es, a assi n3·
· IV congresso.' SinjiCal Mun;jiaIJ' reoliz'ado ~m LeiPzig de 4
a ,j;ffi' dE>' Oulubro passade, fOI s'em duvld, nenhuma a assembleia mai~ ' l...~r g a e m~i:1:<;represento tiva que "0 mO'lim ento
SiAdical conbeceu ale aqui.
.
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Nen hum ccnjresso sindical infernacional tinha ~ te a.qui oprfs enI .;, r ~~ a diversidace· de ten'danci o$ politicas e sindicaif; :
r,€nhum con ;; r f sso t!nha,. em particular, reufli co ate ent80 uma '
t20 forte re;Jres~ r. ~ ac; 2{j dos pa'\S'33 coloniais" dbs pajses e.rn Lute ...

tac o uma tao

r ~la sua indepel1denci8, dos pa:ses que acabam

de

conqjJisl2r. a

&.ua iodependencia .

Urne larga repre~enla~aO

Qu ~ is F!S ra20es do su:esso da !c r"2 ueza re~r-:.s:nt.:·ti v a do' IV
C cn ~ tQsso SindicE. i ~JknjizJ?

Em pnme:ro lu ;ar, a evolu~ao d ··iS conjL;oes da vida das mc::s'as Iraban~3dorzs ,_ Carr,o 0 constaiou aresolucaQ geral adoptada
por unanimidade ' pelo Coo]ressc, 0 poder de compra dos salarios
lJa ixou " em ge ra!,.. nos paises capHa!lstas no decurso dos (IlUmas
" ncs. C s aumeQ -tcs de salaries obtidos gr2<;as as potentes lu tas
rehindicati"Jcs c e 193i e 1£-55- aument0s que, no Ent3nto, apeIUS CCnlp€n~aVam parcia!mente baixas t:ntetiQr€s~ lorarn v nu!acos pE:l0 j!n pulso in!1acionista cos do is ultimos ClnDS. QU2.nto as
co ndL;tes de trabalho, 0 patronc:to tern desen ·Jolvido esiorc,;03 par::; rac ionc IIzd <i prctlu ;ao e ()cs l .:. rar 2S cadencias . 0 problem]
ca hacit3,aO 3;lravou-se. Nenhuma melroria se fez sentir no que
r '!!>peita ao rj '~S3mJrejO m3Siivo nos ~a i s 9s ~ u~d ~s envc.1vidos, e
rcvas inquil::tacoEs for2m provocadas pelE's consequencias da
,ulomat:z,,¢ao sobre 0 nive l de empreoo nos paise's o:cidenlais.
I,to exp ilea a grande desenvel'limenlo- dos movimentos rei vin dic2tiv08 no decufso do ultimo periodo. Problemzs anal·o gos se
c. o!oc2ram •. no decurso dest2,s luta~., as organi zacoes sindicais de
lendencias e hli&<;ao diversas' e 0 impulso pallt' a unidaje de
accto e a unidade sind.ical tornau-se mais forle.
Os sucessos cQllsio:',mi'lels das lutas pela iniependencl3 nacie-

tv,a 'de acordos. enJ.re sind'icatos de pa;ses diversos e de fili u<;ao
itJlemacional diferentes alingir",m I1ma 'f al amplitude. Eniim.as.
actividJdes da F.S.M. cOllttibuiram .evidt>olemente de maneira dilci<;iva para a larg uela repfcsentaliva do Cor\gresso. A Irnha de.
aCQ2JO unitaria resolulamenle &e-duida . pela FS.M .• as suas ' inler-.
V&DC0CS repetldas junto das ourras organ1,zacoe,s ·sindicais inte'rna·
clon ais pr'oponde-lhe ~ncontros e discussoes sobre qlfestoes de
i ~~teresse para cbe-Onj unlo dos lrabalhadores (desarmamento, dk
r?ites . r:ndicals •• jornadj3
trob alho ", Argelia"elc .• _) desampeni-raram 0 sell p3pel · para prov6car esh!! targa reuniao de forcas .
sl<!jicaif •• Igua lmenle 0 aoolo, sQffio _el"las dado pela F •.S.M.
lut a;:.~ pela indep enjenci:l naciol1.ai. 0 Con~resso e3tava abelitoa. lod .s 2S organiza<;6es ,indica:s ' ,e foi preparado na b,se da
aJgumas pat'avras de ordem simples em. vain das quais se pod?";
cnlender lodos as ~;ndicalos sem dislincao. 0 informe ge.al
aprasentodo pEiIC s?cretario gerel da F ,;;.M., Louis Samant,.
retomoll, ali ~ s"estas palavras de ordem,. baseadas (las princip3 is
reivi'ndica:;6 e,s e£ Q,fl6mi~3 s e SOCiZ-Is , na independencia
no de"
sarmarnento. e fe z uma amili~e muito profunda do's . ,esulla jos j3
obt~d(Js para 3 unidade C.~f; ac:;ao "sQbre aquel " s b'3~S·E"S.
c

do

ts

°

EslOO ~i.verros bclo",,,> quo. expUoi.m 0 SllCE>5sb !Qe 'convoC3cao
do Congresso,. exp\'lcam tambem 0 facto de elete.r ' laito avan:;ar
o conjunlo do movimento sindical, qu'e tinna. dado 'ufn'a ll'lf~<lrtanf<i
contribui:;ao a accao pelo melhoramenl"" d~-, ni9-ll1 <d-e vida das
massas Irabalhadoras, pda independencia., (). ·da~fi'rmmel\to, o·
progre:sso das reiayoes (nt~rriacion ;:i s.

Urn programa. minimo(tfe&c~

~m prim~iro IU~a(,.,o Congresso aritecfpou a. ae6;ro'1ffi1 a-5 feilIindica,oes economicas "e- socia's ·destratialha·dores.
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a e~ respefto i oi I;,',ga 'e positi~a-. Foram 'apdht"d<os \tu%.s e \todas " ~ ' 1'Al'efVel':'e'~s e €m"-<>uaE EI'1oov S esdebates, I sI~
um a g\a ~9~ r!qpe'~~: so b, re 0 nive l , d o vi da real dol; 'tr~· pfoV{rn mufk>' rf!f\1Jra lm',,'fit e dJ: f acto de a luta Ganlra 0 colonia lis,
,bi'.lhadoreE; um ~rande n';1m e,ro t? e de leg a dos ecnfi rmou: co m " h)o"'se r ·lff hera aclual ym d,os p'/molrais '!,>'ro'btefnas,idJ vioa inter,
f!, d ~d~S . concret os, 0 ag1'avamenlo mlJrlO ntlt do deS con dl coe s de nae ion al, aq ue'la que cohneceu c:fu''(Jdt~nv.O lvimentos mais notaveiE .
" vfa'a '0'05 'raba lhaaores e da s ' su;i's 't'on dicoes d e t raba lho , e eypu· , A prese nca no Cong'resso ~ e 'num 'eroSas '\repr.eseRtan'tes dos palses
;!i~Ei~P1 interesse,ntes 'experiimc ia3 ~dq u!rida s no'dee urso cfas 'lutas da A Sia, do M edi o· Orie nte,. da Africa e da <Amer~<fa do SU,I enr i·
'\giviild ica t iv2·s'.
.
.
,
' •
., ' .
...•
quec eu c onsi deravel m en't e ' 'as di scussoe s "e as -dacisoes d o
:.0, Oongresso CO(iseguf~ d'e fml'f as , p~ rn clp a l s rel vrnd lcac oes que C onare sso.
" ~()qfwuW',(~a gran d e maioria d ot.pa~ses e ,p a ~a a pa nd e ma ioria
0 -i nfo rme d 3 S. A. De nge, sec reta ri o g",,"'1 do Congresso Pan ·
des ~r abalhJl~O re&, ba ses de reU'nla'O 'e d e ac ceo un ldz: os sela • • Indiano dos Sindica'o s e , vice -pr esidente
,F-.8.M. trOlJxe sle' ,ios, tiora'rio de trabalh ci, 2 S co.n seq uenC:a s da autematizacao, a m entos novos so b re a ciu estao do ,pape1 d os sindicato~ na lutil
«~ ituacao d\!.s ' t ,r abalhad ores, as " i~ r ias 'pagas, a habita'cao , os cont ra 0 co l o n ia~d/' o.
'
aC iO£'nte.s ' 'tcr,'·vabalho .
"" n
"
A su a contribuicao especif.ita 'cd'nsfsti u em'lilr cclocada em termo ~
o Cangr,\'..~so esclareceu um c Erto numQro de p r obl e 01o~ ligados cla ms e simples , sobre a base das experie ncias CO,1:'ra!as dO',
a luh rei'Jl~dicat iv? Q uanto a' duracao " da jornld;; de traba:h o, paises em questao (IHdia e Indonesia principalment ej, a duple
foi rea'flt m--ad o numa resol uca o especial a' ,solida ti edade internacio ·
orientacao do mo v im ~n·t6;. slnd ical : ap c io 20S pro~ramas governr: ·
,nall:i?:J;eada, no lacio de que qua&e 'tuda's ' os grandes erga niza,c oes mentais de desGn'JolvlmEnto 'ec.onomico Indepen de nt e, delesa diS
sindiC~~ f.g,~s pa ises ocid~ ntais estao actua1mente emp~ n hadas
f2ivindi:acoes propria.s da' cla~· s a ooerarl a. e de t~r rno s tr ~d o comG
!133 co"ndiC 0e s pro;Jrias a cad a pais , numa ac~a o gera l pela redu ·
.c oncil iar n3' prztica est)'s duas' t~reta s. A I!nha de a C9 ~10 Bss itn
C30 des horarios, enquonto que ,. as , onanizaeoES sind iczi,s de
definida foi plenJmente confimi ada pelo Congresso,
rn aioria dos palses s'o cialistas tr'aoalh"am para a aplicaczo e' ey,ter. .
0 movimento s tnd:c'cd ' qeve apoiar act f\'amer:te os pla;)os ve'r ~
sao dc:s deci~oes tom c; d~s para a redUQ3o. efectiva da duracao do
dadeiros para' um des~.nvolv:· imentp economico qU3 consollde a
'ir3balho . 0 " Corig'resso destaceu a ess enci&1 a os resuH~ dp s ),' "ind Ep enj ~ nc i a e crie, rn81hore s condi; oes para a e:evacao do
ebtLegs nos paises c,\'p) ta listas, sub l inhando que essesresuliaces , nivel de Vida e agir pelas r6ivindicacoes le ~itim3" dos !ra ba lhe"
· se referem a 'duracao 10ga.1 do trabal ~l o sel;n afec:tar s o ns~ velmente "to don~s, po r ' aumentos d9 salario~ , 0 melh oramento das con::Jico€'3
a sua 'auraca"o electiv8,.' e'n quanto Que e eosta ultima q"J8 e ·0;s 6'n .. ' tic trabalho , 0 res pe lto dos d ireitos sindicais e de. :-nocr~ticos.
-c ial para ~ d§ ·, tratalr,z ::l.~)Ye~• . O CongrEsso detennincu asslm ~ a
'E:"PieC'isO para isso, [utar pela liquidacao . do pOJer d 03
erientacao das lu las para 'o" iu'tur o num dos p incipais dcmini·cs d 3 pol ips estran galfos sobre a ecenomia dos p8ises em vi) de de·
unldadB de aC,Qc1'o · n.o pi~~o internaciqnal.
s8Rvolvimento, limitar a a·: :tlvij <? de dzs empres'~ Estran~6iras,
T1ver :'Hn tam::H~rh f'iu~ar dis~US305S profundas. sobre as consequen- .' r.acionalizar os tecu:sos naturais e as empresas, ;J:!i t enCe nJO 60S
,Cl ap , 8a at.:tb m,itiza9~.o l ' e, ern gera!, do p.ro,g re sso te cnico, sa b re
monopolios estrzngeiros. at:o iar 0 CE.s f.nvo lvi mento CD sec tN
. ks,.,.~~ on d icoE s de vidae de tra t5 al ho . Atra ve s de uma certa d i vf r· I ~o Estado n3 economia. Os '3inji:atcs devem co nlrit1,t..i r Iguc} · ·,'
·.f.i c{ade d9 POSi ;02S na c; cnc-.i 2, 0 Cong resso definiu urr:a pos ica o " mente p:Ha a solu-;ao dos p r o ~l em.3s d a ajuj) ' te cnic3 e do
,',dl', a'.Cao c.or;num ')m ,g~ ~, Ee declara que <a classe, oper qria ' iorneclmen!o de equi~amen!o vindo de pais's .es lran Jeiros., VEdece , repelir as, conseql1i!ncias nef ul;'taj; dd progresso lando para que esses P',IS8S nBo se aproveit"rn disso P'rJ intoltecn ico e l utar d toriosamente con t ra a super·e.xDlora · vir noo n390cios inte,;ores dos paises que r" cebem a ajudo .
fdo para cdnqllistar melllOl'eS condir:6es'de vida
de
' Esta o r ie nta~ao, defend ida pela class e op eri na, 6 a unle.)
traba lh o'>.
C<Jnferme 0 interesse nacional.
o • Mercad o comurr;". foi igualme,~te objllcto . de discussao, neo ' Paraielamen t e, es sindicatos, nao devem abandonar oS reiv insbmen te da parte cas organizacods'. sindicais dos paises directa · , 'dicac;:6es dos t rabalhadores, nzo devem acei!ar os' arg umentos ·da
mente interessado8 , mas tambetn dactcta'les,' comQI ~ por exemplo, a
burgues ia ao pedir-Ih es para afrouxarem, em proveito do dese·r.~
Gra.8retanha e al guns paises escandinavos, 0 Con gresso ca,a~- vol'limento econ6mico, a accao rei vin dicativa. PEl ,) conlrario , a
-tet izou nit idamente ' « 0 M erca do comuni:) como um elem s mo de
aCCao por es t as reivindic3coes , adaptada as c'bn-dicoc8 pr&prias
refo ree dos monopolios E', por consequencia, c.o mo um perigo para
em cada pais, e necessaria ao desenvolvime'nto econ6"mico. Eis
os tr~balh a dores , Os debates em vo lta deste ponto devern prosseporque 0 Con gresso defin;u as principa ls rei vindi:a :;os s comuns
guir por mEiq d~ novas consJHi\s ~ihdkais inlernacianais afim de aos trabalhade res des paises em vi" de desenvo lvimenfo, aumenrnel hor determin21' 2S medidas a i om,ar. ,
to de sola rios , oposi,ao a intens ifioacao do trabalho eGOS de-s· to preciso acrescer.tar ' ilinda 'as"discussbes saNe a situacao dos ' pedimentos resultantes da racionaliza:;ao,ac ,;;io con ' f) 0 desem tra balhadores , discusso es b?)se.a dzs ltrincipalmente na importante prego, red ucao e estabilizaQao dos piecos, malhoram:;nto da leeXlleriencia d3 ConfGrenela Mund ial do s Trabalh ad ores de Junho
gislal'ao do trabalho e da soguran,a social com a particip'3 cao
de 195~; 0 apel,o ¢ara ~ prep aracao dJ Conferencia Mundi~1 dos
dos sindicatos, reducao da dura.cao do trabalho, melh 0ri a das
Jovens Trab2 1hadores aUG deve realizar-se em Junho de 1000; a c ondico es de habi!acao , sup res3ao dJ deserirninacao raCia l, res ·
pr.opesi<;;ao de criar urn . comlte, si.n.dieal , internacional de s.eguranQa , peito dos direitos s,ind ica,is e" Eli3s:,liberda des demo cratic8s.
'
social, eic .. . .
'
Po r o ut r ~ la ~ o, os probiemas politicos da luta contra' 0 cole ·
I
"
.
nialisrno e pe la independencia loram, igual;nente la' gamente
Enlim, d IV Congresso S i ndical tracou , novas perspactlva:; pa ra a debotidos. Alem das re2olu~oes e declar~c6es de soli~aTiedad e
solidariedade internaeional e a unidade de ac:;ao a escala inte r·
em relacao a Chipre , Af rica do Sui , C'orGi 1 do Sui , Vietnam .
, naci09al nas lutas p, la mel horia das condicees de vida e de Siri 2, Cama roes, e preciso mencion ar mUito parlicularmenle ,s
· tra balho: Q Cen gresEo propos, com efe ito , que t odas as organl - decisoes respeita ntes a salidarieda de para com 3 luta do po \'e
zaeoes sindicais procedam desee ia a consultas para definlt as e dos lrabalhadores da Ar ge lia, 0 Con gresso tomou a iniciatiYii
tqas principais r,eivindic?I.cpes comu,ns, com 0 f im ·de se.. p.b t e ~ <:a
.
1- d N- " "ltj
, .
. elaOo raeao de um program a minimo de aC(;doae8it~ \lel pe de orga pl zar, ef';' . D
e" ov~m ro, um 1 j orm,da inl ernacien &1
,
slndlca l de s.oll qa rredade para co,n a /\ rgeba e , 13n~ou a i del3
Ius sindicatcs de todos os paises. E;.pta ,p rOpOS ll'aO , qu e corres - . da cri'a~ao dum Comite Sindical Internacion31 de So lid 3fi ed ade
ponr;le . aos progressos J3, r eailzad.os ,na viada un id ade de aeeac , aquele pais ap rovada pela ' quase ' !6!ali da de dos orJaniz a,6e s
permite ava n<:ar m.!:!is· ainda na via de uma mEl hor coordenacao . . sindi'cais represen tativas dos pa'ls'es arabes que e5t3vam pr(;se ntes
da s lutas reivindicativas a escai a internacic nal.
"
" ao Congresso, Este ' dirigiu, enfirn,- a Assemble ia Geral d 3S
Nacoes Un i ~as e a del e Ja ;bo d, F.L.N" na O.N.U., mensagen s
de solldarredati J .
o Co ngresso trato u igua lmenta di acti vidade dos sindieatos a
favo
r do desa rmam ento, El e sublinhou , " tanto na sua resoluc~o
Congresso fez progredi r a contribuicao 90 movimento sYndical
,
geral
,c'omo ne ca rta abe rta as ' organizacoes sindicais, a facto
l uta contra 0 co lonialls mo , Pode dize r- se, que S8 esta "questa o
esseo C'iEI'l que, se toda s' as organizac;oe~,:'""-sin dic~!s ) ~ de t~ 6S "as
nao deminou e Congresso, pelo men'os, ela esleve pres~hte em
,
:.
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\ erid~n"t !as

fiil~cao, ~e

ianoassem numa acoa o co mum pelo
deSarm3[f,e'rija e p~la inte.rdiOao das arm as ;;t6mi;:as e termo -flu cleares l" '" {~so ''' ~bristltbi~ia lima forc;a tal qu e neC essa ri amente ini luiria na politica ' l' decisoes dO" goverfios n~ste domini o, Es'a
ii nha deac0 2b, torijo em cont,' pasi~6es tomadas pEilas pandes cenirais , ni! cionais daF:S:M,;da C,LS L, e' ad:inom;;s e na
dape actual da luta Prlo .desatlT)amento J aqu ela qUe ofdece
mais pbssibi[i'd~des de uniao l que dE: ixa a vi:! abstta pard tbd'2.S
\18 iniclatlvas susceptiveis de progred ir
8,

/,

Sob ~e a via da unidad e

_ _. _.-

. .-

urna perda cOR§ idenivel , pa ra 0 movl(Tlenlo sind icel internecional,
'I('
" '"
, ,
prec rsou "as possibili dade s, i media tas;"

• Vista que as re ivindica(Joes colocada/i, 'pOI' t odas ds
centrals n aciona'is"c interessadas, e' fa llibem pelas tre.>
in t erna-:ioll ais sindicais e.t'fsteliles. slio prizticamente
as mesmas, eis af a baseobjectica duma colaborat;;lio
en treJodas as organizaroes sind/dais, visando alargar
e des'elwo lver a luta uni/at-ia 1! c60tderwda dos tmba lhado res,ate o.bt erem as sl!as reibinl!/ca90es ,C!0mu ns_ ~
' 'es ta unidade 'ae luta pelas r.eivindica90es /mediatas e
possivel, mesmo se em relar:do' a o,utros pont os ex!stem
desa cordos entre as dlferentes drgantzaf'oes slndicais ,','

This sao as principais decisoes do IV Congresw' SiMiic;;! Mli~'
Alem disso, 0 Congresso abriu C-o-V"S perspectivas no que res~
dial sobre os tres planos /principais de acoao sindicaL
peit] as troc ",s sin'd iceis int~" nacionais, cujo papel do ponto de
A questao qa un idade dominou 0 conjunto desles Irab,,/hos : Pe~ vista dd un idade nao pode ser substimado.
13 sua compo sioao, pela variedade das opinioes que ali se em iA ~ua ·contribuioao eS,Jecilica : neste ponto consistiu em ter pre·
li ram, pela posquisa sistematica da parle de todos o~ r fe,.entes cisado as 'condi90es em que cst' s trocas se podem desenvolver
de, posiooes comun~; pel~, U~fnimidade' das. , h~ci ~,i)e~ to,cnada,s: ,9 da manei'il maislavoravel a uni'dad , i
,
Congresso lo i- por .si pI6PTI,Q, urna ' potente mani!est?oao de unidada
respeito mutuo e nao ingerenciJ nos assuntos rntuiores d?.3
sl ndlca: interhaclohal . · A troca de expe rie ncias unita rias nffi. tribuna organizaQoes sindicais; , .,
.
d0 Congresso; nas comissoes, nos conl actos enire delegados toi ,
, treca de inlormaoaes, organizaoab
encontros e de dlscU3'
m~ ito rica.
. . i:'
'
",
"
soes num,plano de igualdade;
, 0 Congresso naO mascn rou de forma alguma os pbstaculos que ,
procura de qU8staes sobre as quais
traba lhadores rJ ossam
'c eiualmente impedem _8, un ida de e partic~larmente as recus as unil'-se , fix'a<;il{) de, o Dje ctivos e de , pala'm;s de ordem comun~;
cist~ nratieas oposias pelos dirige ntes da C.i.S.l, e sobretujo :des
elimina<;ap voluntaria dos po~tos sob re os quais nao' haja aco:dc _
A.F.L- a todo 0 conlac to corn a F,S . M_
Pela~ bilses unitarias ,que :def1niu , 0 IV Congresso Srndical
M " ndi al deu , sem dli vida n'enhuma um novo impu lso a marcha
Entretanto. _cqn;o de'cl~rou L~UiSt ~a il lant;
, . , ..,
'
, «Se se nao del(,e fazer ILG'If,?r a ilus(lo de Ql!e q rpa· p~ra " unidade siryd ical in't'emacienal,
I izaFtio da uflidade e purClj amanha, nao s& debe sobre.
Por esta via , tracada com flrmeza pelo ma ior con gresso da
ideig dliJ ince('t eza d(l hist6ria do movimento sindic,,1 internacional , esta assegu rada uma
t ad,o deU-ar-,' .que, se acredite
.,;aa real!'iq,t;GD, mesmp 'da, sua impossibilid'ade; por qae marcha mais rap ida , servir·se·ao mel bo r os interesses de todos
, r as trp balh3dores, contrib, u i r . s~.a ain?a mais pJra 0 des 2nvol vimento
'existem selnpre obstdculos serios. :
t: 0 presidente da F_S . M. , Giuce~e Di V,torro, cuja mo rte foi pacifico das re la9ces internacionais.
,

de

os

ea

'na

,. a d

--

SE FORt S PRt SO, ~AMARADA ..•
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Quase semQre a policia proclire fazEr crer aos c"ma r;;das que- .-;:renGe que afinal lode a organizaOjO ~caba po r cair nas ma~s
d" policia_ Com rsso, procure desan ima r os' cama radas, tirar-Ihos a ' conlian;a no seu ideal e no see Partido, co nvonce -Ies de
que lutam por uma causa condenada a de n ote
'
\
~ ,
Mu 'l as vezes dizem que jii prenderarn este ou aqu ele , que sabemet'sl d ou aquilo ; mos :ram Oll e" ibem m31i;ri ~ is e apanhadQ~
(s~ b retudo quando ~ao a.b undantes), riem e trooam do Pa rtido e, dos rnil,ilantes , caluniam e men!,m_
,
,
'
Mas tu, camaraja , mesmo que sejas presQ com outros. mesmo que a tua org·anizacao seja du[amente ating ij a; tem c,onfi 311';r t
o nosso Partrdo /3 indestrutivel 6' a prova e que sa 'tem engrandecido atraves' de anos e '"nos d? luta, em que sofreu duros
golpes e revezes; Mesmo que os g'olp es solridos pe lo Partido 'q ua'ndo da ' tua, prisao s'ia'm dams, e mesmo ,que a policra 0 8
eX3gere, tem corriianoa, camarada; c pensa que , ao' mesmo tempo que , preso; tUl esl3S lutando ,em delesa do Partido, I~ fera
a luta continua.
.

AS TORTURAS
;::~ra obler decluaoces- p;~judicia IS a~ Par~ido,

~

a pollcia maltrata 09 Pt ESOS. Uns anos atras ,qu ; njo ; o f"scismo ju lgava ir
r triu\~lar no mundo; 2S torturas eram rhais crueis, Muitos camaradas nos50s loram selvativamenle tortura dos: com' espancamentos
brut'ais, durante' horas e ho ras a cavalo ma rinho e c'om grossas labuas; aperlos de testiculos; pancadas brutais nas ,planta s dos
pes descal,os', etc. , Muitos, camaradas assim !o rtura dos, souberam resrstir heroicamente , nao prestandci declara<;:aes, I }veniand o
bem, alto a banceira do nosso Partido_ '
, - ,.(' ,
' ,
"
, A 'polieia fascista co ntinua empregando metodos detortura , como espancamentos ou ~ estiitua , (qUe consiste em fazer estar 0 preso horas e horas em pe sem s'e poder mexerl- E, e de ' esperar que, com 0 desespero do fascismo ant, 0 movimento
popular crescen1e, ·: as torturas se .venham a 1tornar mais crueiiL ~ , .~.'
... ~ ,
A prime(ra vez'q ue a policia tortu ra 0 pre'so ~ declsiv8_ Se' ci p rsco fraqueja; se diz 0 Que "e policia pretende; esta ve 0 pon:
, to fraco e redobra a{; , brulalidades pora obte r nbvas declarac des _ Ma's ,se 0 ' eamarada preso e ' um camarada sincero, as torlu ras s6 le ze m ro bustecer a sua fe , e elas n;;o 0 foroam a iazer quaiquer ' dec laraoao. Hii imensos casos em que cemarades
que aguentam 'heroicamente um" primeiro espancamento nunca mais foram maltratad-os, Noutros casps , a ,policia insiste, volta a
maltratar;, Se for~~ 't?itura~o, cp marada, rroc~ra fixar no fet> es:pi rit6' a seg,uirHe ideta; «A ssim ndo [evam ,nada! >j e «po:

de/s estar trallq(u IOS, t amaradas que ld estais fora - ell nao vos ,tr:aireil.Quando um camara da,

te rmine~a

~,.."..,- ~, '", " i1""",,_~e -~,- """, '''''",~'

a I,ortura , va

~~ eumpri~ . q~e: r:aPq; diSSe ~ qUe ~atiSJa9aoCOnSigO
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