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Por

crescentc destontentamento popular, que por
toda a parte se manifesta, busca !'las forc;as democl'aticas ' e em. particular- no nosso Partido a
orientac;ao necessaria a: sofuC;.lfo dos problemas fundame~tats do pals. ,
~ ',
'
Ate hoje 0 partido Comunisfa Portugues tem-8e
encontrado na vang-barda da luta contr~ a governac;ao
salazarista. Mas urn fal facto n5:'o nos deve levar a consiB6ar que ' no nosso Partido nada ha a melborar ou
a corrigir, bastando seguir rotlneiramente 0 tr.esmo
caminho, 'sem cuidar de modiHcar os metodo!! de tra~alho, sem dar combate' as cteficiencias e aos elTos que
a activielade diaria tornou' evidentes.

MORENO

d09 lrabalhadores. As organiza~6es que se nao reno~
val11 mostram, na pratica, 0 sell isolamento das massas
laboriosas, sao a expressao do envelhecimento politico
que as coloca a margem da vida social e dos pI'oble:
mas essenciais do pais.
' ,4.
;... ,

CAUSAS 01: UM RECRUT AMENTu
OEFICIENTE

AnaIisando 0 problema do.recrutamento do Partic1~'
temos de constatar que ele se process a de uma forma
lenta e muito aquem da sua influencia poHtica e das
suas reais possibilidades.
A que devemos 'atribuir uma tal situac;ao?
, , A'
A'' UGA<;AO
COM S MASS AS E
, Em primeiro lugar, ao facto de que sendo a base
RECRUTAMENTO
do Partido pollticamente fraca nao pode assegurar ao
problema do recrutamento a eficieneia que ele deve ter:
0 ' camct'er de vllnguarda do nosso Partido edeter- , Receando 0 contacto com os trabalhadores, substiminaclo pela sua ligac;ao , com as massas, pela sua mando a sua capacidade de Inta, em tudo vendo per;':
capacidade para orienta-las e organiza-Ias lIa tuta gos e ameac;as, certos militantes cia baee ' do Partido
ascendente para a Democracia e 0 Sociaiismo_
nao podem e nao sabem atrair as nossas fileiras cs
Neste dominio a base do Ri\rtido, as celulas de em- ' homens e mulheres que se destaeam nas lutas de
presa, de rna, escola, barco, aldei'a ou· herdade, sao os elos massas e em Fequenos movimen tos de protesto can tra
fundamentais dessa ligaC;ao. Elas levam aostrabalhado- a e;<plorac;ao patronal e as arbitrariedades fascistas.
reo a orientac;ao do Partido e recebem destes a riqueza
A deficiente vida politica das o~Iulas do Partido
de ,ensinamentos que determinam uma linha justa.
nao permite vencer 0 atraso que se manifesta entre a
Para qUI! 0 Partid o Sl! fQrtale~a e desenvolva torna-se disposiC;ao de luta das massas e a participac;ao, no
necessario que"a ba,e .db Partido reforee a Slla ligac;iio Partido, dOs trabalhadores mais conscientes.
Os organism os de base nao reunem co'n regularicom as l11assas, seja d e~o :das aspiraJ;oes mais prementes dos trabalhadores; se ' enco:iItre a cabec;a das ' dade e frequencia, para analisarem as tarefas que Illes
lutas pel a satisfac;ao dos seus 'problemas' e apliqr:e na dizem respeito, para as aplicarem na pratica, pa~a dapratica a linha do Partido. , .', ',; ' "
,rem um l5alanc;o as possibilidades de luta na empresa
Na ~cc;ao dirigente ,do partido e "no 'seu reforc;amen- e noutros locais de trabalho, para estudarem a linha
to com os largos , sect6'r~s lab6'riosos esta 'implicito 0 do Partido,os problemas fundamentais da organizaptoblema do recrutametito ' de novos militantes, ,pois a C;iio, da Unidade, da Juventude, dos sindieatos e de
dasse; openiria oferece a' sua v'anguarda os mefhores outras form as de acc;iio que as eondic;oes reql!eiram.
c91hbatente,so: na medida em que ' esta: 'semostra" apta
A rotina eo sectarismo inst::lam-se de:A:a forma na
ria lfita:e ganha for~a e consciencia politicas.
vid,a dos organismos basicos do Partido, iimitando
o -recrutamento de ' ,novas memhros e, pais, lima qUalidades naturais dos militantes, vidand o- os Hum es-'
prova cia Jigac;ao do Parf1do com is massas, ' e um~ tHo de trabalho que os impossibilita de progredir poJiresultante da· sua ac~ao diaiia na ' def~9a dbs-ihteresses ticame'nte e de aplicar na pratica a linha justa do Partide. '
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tJ trabalho

individual e 0 cOlitrGleindividual, a'p eA tarefa que se imp6e consiste, p'ois, em re'noVar as'
sar do m11ite' que se 'lein €scrito, condenando-o como formas de adividade do Partido, criar organism os
contrario as normas leninistas' de Partido, sub~.iste em colectivos, que discutam, critiquem e audazmente sf
larga medida n'as rela<;6es dos organismos int.er11l~¢ios lancern ao trabalho sem receio de cometerem erros e
e dos fun'ciomirios cern as organiza<;6es de &?s~;,,:Um ', com a auto l1 omia que os Estatiltos do Partido conferem
tal tipo de canErole leva ao esHolamento politico,ao a cad a ~rganismo na sl!aesfera, de ac<;ao. Vitalizar 0
can'5a<;0 doS' militantes, aausencia de trab.a lho colec- Partido, dando-lhe urn dinamismo nov:o, significa ~o :
ti\'o e Ii estagna<;ao dos quadros que nao.. 8ao chalha- ·10 a .par _das e]Cigenci.as do momento, pelo estreito
dos it realiza<;ao de tarefas..
contacto com as ' massas trabalhadoras, de modo a
As causas de llma tal situa<;ao devem-se as !rcrmas liprender '!;lorn elas· as formas de ac<;ao mais adquadas
Tgtineiras e praticistas que caracterizam a vida do , refor<;ando II combativf~ade, alterando os processos
Partido, em que os problemas de organiza<;ao ,nii'o sao ' t<icticos 'do Partido, empreende.nd o a caminhada p ara
d evidamente estudados e em que aforma<;ao poliflca a Demrfct·a cia de acordo com .a ·realidade.
d os quad ros tem sido de3curadb,_,em-ql!e 0 , sectarislno
Precisamos de refor<;ar o:'ganicamente toda a activie 0 dogmatismo criaram pr()fundas mYzes.
dade. do Partido tQtllando as n>lulas em nucleos vivos
Em m,llitas organizit<;oes ' de base perdura ainda, o '. e.'c},IiM:f!_9 'de::6nentarem 03 trabalhadores na sua lllta
mesmo sistema de controle, cO,ndenado ·desdeha mut!' ·:·::c ontfa- l1' explorac;aQ capitalista e de renovarem as file ito e rn varias reuni6esd":l Diq:Gfiao ,do Partido, em que ras do Partido com)}pa,rticipa<;a.o de novos elementos.
A , .~juda fr~ter9tl :,~qs ' quadros na realizac;ao das
se nao d iscuteni as t<1refis;as resolu<;6es ou a orienta<;ao
do C omite Central, a sitl1a<;ao politica nacio.llal e in-:..'" tarefas e no' 'conti'ol'e de execu<;ao; 0 usa da crlt'ica
ternacional, em que se' nao encontr-a tempo "p'ilra co,': consttutiva e da auto-crHic?; a aplicac;ao dos princimental' e' di sClrtir os artig05 essenCiais do "Avante 1" e pios organico?,. estabejecido'a ' nos es tatutos e a consde .:'0 IvElita,nte» ou 0 conteudo dos folhetos que ven\ ci~)1cializa<;ao . q¥e-desses ',J)rinci p ios devem ter todos
sendo editados.
, .. ,'
. ' ~oi' militante\) ;fornarao' igualmente possivel 0 refon;amentodo papel de vanguarda do Partido e uma aCl;ao
mais eficiente das organiza<;5es de base na slIa ligac;ii.o
REFORCEMOS
BASE DO PARTIDO
com as massas.
,. . '
.
Em'empresas fundamentais os trabalhadores aguarAs ac<;5es politicas que temos de conduzir para
afastar Salazar do poder, para refor<;ar e alargar a darn aac<;ao dirigente do Partido. Os estorc;os que
unidade, para POI' em movimento o ,cn!!scente descon- . devemos fazer pam. cbegar ate .eles nao podem estabetelltamento nacional sao incompativeis c9ma:S' formas lecer-se 'a osaboi; do aeaso, mas telTI, ao contnlrio de
sectarias de trab alho, com a actividal:le rotinei'ra, com resulta!' de uma actividade planificada, 'em q ue os
.
quadros aduem, tendo ;~m v:ista os nucleos mais imo dogmatismo e 0 baixo"uIvel politico..
.
A situa<;ao nacional exige dos co,!1J.IJnistasuma ca- ."portantes da classe operaria. .. . .. • . ' .
p acidade politica redobrada, uma maior clarividellcia . Mais do que n'Ullca irilporta refon;ar a aCtividacje dis
e uma flexibiliqade tactica que se' nao' compadece da -9rgariiz;a<;O'es de base ' nao s6 com l1'iedidas organitas
rotina e da e3treiteza ideoJ'6'gica, sob pena de nos dei- apropriadap, ,.Jpas atrave~ , da eduGi,<;ao polftica do~
xarnlOS snplantar por outras con'entes poIfticas.
militahtes,· c;te modo 11 pOt fim ap seGfarismo e ao prao conjllnto d,as tarefas que 0 momen.to 'delerlhin~ t,icisi1lo que' domina 0 nosso Partido.'
impoe-nos que, ven<;a'-mos rapidamente as ,debilidades,
.
que se rt1'anif¢stam no dOQTinio di organ,izac;ao e da AEDUCA<;AO POLiTiCA DOS QUADRo'S
forma<;ao PQlitica dos q U;tc!vos.
;( -?e'll iima_"boa orgaqiza9do:- ensinou-nos,
A educac;ao politica dos quadros e ti.ma, ti'irefa esLeliine :- nao pode haver um _bom ,traba(ho sendal
inadiavel em qtfe todo 9;n'os50 Partido. se '
reuolucioncirio ».
. ,.'
.
, deve empenli'ar: 'Essa edu'c,a<;ao pQlitica . para ,serefi, Importa antes de tudo levar vida politiclJ. fiscelulascien te ha-de . terem visfa as dehilida.des organicas e .'
do Partido, tornando-as elemeutos dinami:z;adores das p,oliticas feg!s.tadas na acc;;ii'o partiij~ria, qe \11Odo a.
tarefas fundamentais que permitem mobilizar, orgal1i-.', ajudar os mllItanies / a ganharem ,rf)'p ldamente conszar e or:entar os traba,lhadores ,na sua lllta pormelhores , ticncil! (1'as 'iiieclidas que se imp6e tomar para fazer
condi~6es de vida erta acc;ao politicacontra Salazar. , progr~ir 0 Partido.
. . ..•.
, . ,j
, .
•
~.
S~m reuni6e3 r~gulares,sem tIm cont,roleeficiente
POl' 15S6 0 controle 'de cada .celula 011 orgamslTIQ
que pennita aos l11embros das organii;:a<;6es de ba:se intenut'dio de\'e ser feito com a preocupa<;do de levar
tt'q \ ~onl\ecill1ento mais detalhado .dos, prjncipios. es- aos camaradas; de mod'o simplese objecflvb , os pro:
seJi ciais. do Partido, da , s.lja .estrutura intern a e dos blemas politicos e de· orgalUza<;ao que sao ditado~,
seus obje,ctivos, as ceIulas nao viverao 9S problernas pelas necessidl!des da Iuta' e pelas deficiencias que ~e
das l11assas trabalhadoras e nao saberao conduzir estas tenhal11 manifestado no trabalho. Em pequenas inter~
n'o aspe~o q.minhb da sua emancipa<;ao,
ven<;6es de 15, ,minutos a meia hora os controleiros
, 0 caracter de vanguarda -do nosso Partido nao se expliG:arao ()S ,' assuntos fundamentais ou brocurar~o
exprime somente pel a analize...cientHica da situa<;i!oencarregar 'um camarada da celula, depois .deum esn'acional e pela justeza da sua Hnha polifica, mas pela tudo anterior de deterrriiliadq problema, feit\l , porto~,
su? capacidade para aplicar na pnitica os' principios dosos componentes de (tx~,?r a~< ~0l}~IH~6e~ \,i. qlf,e
d <!"terminantes da sua orienta<;ao em estreita liga<;ao c~1egou! ~ubmetendo estas a .?prec1ar,ao e, dlqCuSSi.io ·
'c om a realidade. '
do ~olettJvo.
. ','
" "
' ~'
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0 nOS50 Par,t42lo).em f,eito urn lou'vavel esforc;o <;om lenlamente pelo simpl.es factoC\e ·defend,ermos as ideias
a ed ic;ao de varias rolhetos sobre pr9blemas funda,men, 'do social.ismo dentifico. Os npssosinimigos Jan~am-se
,tais do marxismo-Ien,inismo e em particular sObre' p.ro-: diariamente .num compate coptra 110S, combate ideol6'b1e:nas do Partido. Os informes as reuni6es do Comite gic'0 e policial qu.e, ao mesmo t,e mpo que requer caCentral e a colectiitrea de trabalhos apresentados iw pacidade 'de defesa em face dos ,e sbirro's da PIDE exiV CO llgresso coloca:m-se no ambito desse esforc;opo'- ge com mais premencia capac~dade politica para dar
sitivo, destinado a consdencializar todo 0 Partido das - combate as cahinias, ' as fa,1sas ideias, as rnanobras
tari"fas que se colocam a Sl\a ~cc;ao.
,.
" confusionistas, .dos adulteradoresdo marxismo e' para
, Todos esses l)1ateriais, bem ·tDmo os artigos 'do assegurar os el)'itos da luta das mass as' trabalhadoras.
;' Avante !», «0 Militante,., as dedarac;5es d o COltlite ,
0 conliecim.e nto dos principios ' fundamentais do
Central ou da Comissao Politica sobre a situa~ao ~ocialismo cientifico dao um novo vigor e uma consnacional e internacional devem servir para a farmac;ao ciencia firme aos militantes d,o nosso Partido . A b{\s,dos militantes quer pelo estudo iridividual' quer peJa soja ,do niarxismo e"mais' necessaria do qU,e nuncz..
discussao que sobre eles, se deve fazer nos organismos
Para' a'ssegurar ao nosso . Partido a sua verdadeira
.,
, fun~ao de vanguarda ptecisamos de r-efor~ar-Ihe a ca.d o Partido.
Trata-se de ensinar aos camaradas 0 ABC da orga- , pacidade dirig~nteno plano politico e ideoL6gico ella
niza~ao, doS' principios do l::>aftido, d o Progrania do conc\lH;ao das mltltiplas lutas que se desenhamno
Partido, da sua politica de Unidade, dos aliados. da: horizonte. Precis amos de ref or~ar, alargar e- collseiencIasse openiria nesta fase hist6dGl; trata-se d€d~dll Car , cializar politicam.ente a base d o Partido, para que se '
os lIiilitan tes no conhecimento dos principios elemen- : estreitem ' os Jac;os que nos devem Iigar as vastas mas- '
tares do. maqisplO-leninismo, na v,igilancia revol11cio~ . sas trabiJhadoras, a fim de ma rchai'i'nos audazmenie
J)aria contra os inimigos dos comFnistas, na defe,s a para a -novaepoca Cjlie 'se 'itvizinha: a: at, .edificac;ao·da
,conspirativa do Partido, no devotamento a grande Democracia em pornlgal, <jnde os comunistas sabeca usa do Socialismo e da Democracia. .
-', rao 'interpr.etar.e defender as aspirac;5es fU)1 damentais
"'- ..
.
Trabaloamos na c1andestinidade, pei'seguidos vio- do Pova.
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NOTA D~<\ ' RED ACC;::AO - - COli1
a:;tigos que se
segllern,da autoria dos c3maradas Ferreira e Joel, ini,cia-se nas colunas de ,,0 Militante» 0 balanc;ocritico
da acc;ao 'do Partido duran te e depois da ,{jltima tampan-IJa eleitoral.
o esh:do das experiencias positivas e negativ.as (Jo"
Jrabal!Jb do Partido nessas grandiosas lutas de eanie-.
ter nacional,em especial a analise dos nossos e'r ros e'
defeitos, tent llma enorme imporfancia para a correcc;ao das llossas ' qeficie ncias e a prepa,rac;ao de llo¥as
lutas.
•.
Os art igos dO's camaradas Ferreira e Joel dlio ja uma
boa contribuic;a<?para esse ba,lanc;o ~riticci. Entretanlo"

nao dao, l1em PQdem' dar, necessilr1arpertte, o"quadro
geral dessas defidencias. 'J::ste s6 pode eel' da do pelo
esforc;o coiectivo de todo's os c~rnaradas que viveram '
essas ricas experiencias 'de IlJ t?. Jia fa lhas 110 trabalho
de dke_cc;ao, format> 'defidentes de Jiga<;ao com as massas e da sua mobilizat;a'0, apteda<;5es politicascn'adas
a par de t'tteis experielit'ias qu~ import a aprofundar
aindamais.
.
A redacc;iio de ' « 0 Milita·nte,. espera' e ,apela para
todos os camaradas para que tragam a' estas coiullas
o resultado das Sllas experiencia-s, as suas , criticas e
cQndus6~s des,sas importa.ntes. jornadas vir'idas pelo
RPsso"povo.

;' ~~ " '~f "

""'':-Y'"

tUfAS

";;

'yt'r ; '} ,:',',,;

').~:_;;

DO

PROLETARIADd J.lO NOlfIE,, '; .'

;;,'~' ;';'<~~;~:'t>~;,:'", ,<, <':': :~;~~i
.:~-, ~" "
'~" ." '.l: ; .'\.· .A''S,,:+!,y~~?n:
:l:g~e\i~. § j,y:~,~!
'~m. o'rt[:[kste
\=oes ?e CI~SS.~ 'qp.e[aria.. q~e, a~ . '~e~e' ;~~:', H,.IJmperto
..
Norte 00 ~ als~~.r~lnte e} ap,os vi'i~t"~ : .80 P()r.to, ate
;>, '

? ,.

..... ,

I

..

.

•

.

-'

fj'O:

,,'.",;1".'0,s, Un,tm.~s., "d?!'~'Qes, marcem

u,fl]' P!"sso mUlto

~,h ,:;\'\ '" ~r,nPQrt~'h t~ t)o~).~,\,sp4rtar 90 prolctariado nortenno
";-~'. ' :,.)1 ~ ,J qle..' cpnt~a ,( g explora~ao e pe la deFesa dos seus

,,:(.?l~}

./:<:r'

,
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FERREIRA

Delgacl6, quando das suas
sua importonte par ticipacao"' nas greves' po,liticas e econom iC6S de prot~_sto contra a burta ele ltorc l e contra a fX ,:> lora~ao, deyendo alndasanentar-se cs choques quase ,
' di ari os com a pc Ircia; 0 sua comparencia em to ck s
os . Iocai~ onde havia co mfciDs da op os.i~ao; a .
su.., . part icipa<;:ao em inumercs reuni6es , de ll'hl d q de; ,:
a heroica pi5rticipa~ao na c or.tr a- mar.iresta~§o ' d ~ '
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ifomase 1<l1110~
O\Jitras acc;:oes por eS.$O alt!lra !~ajizadas que mos.lram
daramenle, que 0 praleti:)riado ,do Nar~e esta preplr~'ado para en/rar nos lu4as rnais dUfas e diffeeis e que
' ~,/O§ !;ondic;:oes subgec.tiv,.(ls para as desenCade'o r
~ stao prijkicamente criadas.
A prova mai§ claro do disposJc;:ao de luto dos ~robalhadores narlenhas ej/a no forma coma eles se'
danc;:aram na,$ greves de', proteslo canlro a burla eleiJorill.! e por meJhor es sa~ arios .. ,Se se pode cansideror
que cerca de 10 mil lrabalhadores que no Norte en~r41ram em g reve nao e um numero m,ulto elevado
tendo em conta qu e no Norte e centro do. pars est6
cancentrado a maia ria do prolelariado portugues,
nao se deve tambem esquecer que v,i vemos em reglme fescisl" o mj e os trabolhadares sao ferozmenle
p,usegu idos aos mals leves sintomas de reslsteneia Ii
revo lta conlro a exploroc;:ao. Se se tiver aindll em
conla 0 largo espllC;:o de tempo em que os lutos deste
tipo nao l ivenilm lugar, e excepc;:ao das velentes pescadores de Motosinhos que desde 1955 v~m lutahdo
consequentemenle em defese das seus inte~esses, e
se tivermas einda em canta as debilldodes orgonicos
do. nosso Partido, entila pademas conslderer que umo
dezeno de milhar de trabolhedores em greve {oi de
facto uma vitarlo imporlenle e node lecll de conseguir.
No conjunto des IUlas travodas nos colhemos ex"eri encias preciosas que deveinos ter em canto . no
f ul uro, especi elmente aquelas que dizem respeito aa
papel dos quadras em momentos tao decisivas como
aqueles. Ficou demonstrado de moneira que nao dei%a lugar ' 0 duvida$ que otraves de um nurnero muito
limilado de cameradas e possfvel levar uma grande
empresa au classe i'J greve, nag sendo obsalutomenle
necessario que eles trabilihem nessa empreso ou closse. A grev~ das pescadores que foi a mais imporlenta
de tada 0 Norte, deve-se nao il ecc;:aa da arganizecaa existente mes i'J .acc;:ao dos proprias pescadores e
de determinados camaradas que depais de conquistarem a canfianc;:a da classe, enlrerern por ela dentra
e justamente a incitaram a enttar na greve, a que
ali as carrespandia aas desejas da moioria. A audacla
destes camaradas que se nao detiveram perante as
perigos, para levar aas pescadores a arientaeao do.
Partido merece todo a aplausa e canstitui exemplo 0
seguir.
Qutras poraliza<;:oes importantes efecIsedas no
sector se devem i'J acc;:ao de camarodas nossas que
demonstranda uma pertella campreensaa da linha
do Partida e confianco nas mossas, (orom pard a porta das empresas realizar pequenas comicio.s, incllando. os trabalhadores a parolizoc;:aa, tendo por vezes
de tomar atitudes. de firrnezo p~ro i,mpedir que os
mais vacilantes rompessem a unidode.
A prave de que a confion~o nas messas deci,sivo
esta no que se possou em Vila do Conde, onde huma
impartllnte emprese as aperarios chegaram a parolizar 0 trabalha ate que as forc;:as repressivos as obrigaram 0 toma·la. Quando. em certa ocasiila os camara das respansaveis se dirigiram 005 trabolhadores
desto empresa com a inten<;:ao de reunir com cerco
de ume duzia deles, e veern eperecer-lhe me is de

A.

-

~

uma cenaeMl ~".o ossistir ~ (~'fl'iao, 05 CamM!!
faliando·.lb.e momentoneamente a canfianc;:a nas ma~·
sas recuam e nao atendem os irisistentes pedidos ~ue
Ihes sao dirigidos no sentido de Ihes indicarem 0 caminho' a seguir. t:.cloro que da reun iao JeHa neSS1!
dia com a 101 duzio nad", resultou de concreta., mas
quando. mais larde um destes camaradas rec tifrcando
0 erro cometido"vai aU~ " porla da fabrica, Inci/ar Cis
Irabalhadores a lorgarem 9 Ir,abalho, ele consegue
de facto que 0 parolizoc;:ao 5e de.
Da mesma maneira que' nesle s~ clor podem os assinalor ricos exemplos de dec isao, oudAc la e conf ianc;:a
nas massas, tambem tem as a as sin olar cas as on de se
verificou 0 contrario. Assi m, q uand o um camarado
esta num importante centro indu strial e ou ve as .massas folar de greve, forma mesmo um cam ile de g reve,
mas marca um enconlro para de ai .5 um mes, nJo se
po de concluir que estivesse rlHJ itO co nvencid o da
possibilidade de 85 m<'lssas se lanc;:arem naluta, coma
nao se pade canciuJr que este c amarada tivesse uma
noc;:ao exacla do popel dos qua d ros do Pllrtldo (especialmente quondo sao. prafiss ioneis) na c Or1d uc;:~o
des lutos de clesse aperaria;
Oulros exemplos temas alnda /) regi sta r, com o e a
case daquele cemerado que, enquanto os seu s companheiros discutem, no hora do e lmac;:o, as lu~os que
en tao se estilo a desenvolver, ele arasto-se para um
canto alheando-se do. que se passe a suo volta! E
coma este tantas outro~ que aa pressentirem q ue II
disposic;:ao de luta eumentava nas massas mals delas
se afaslavani para evilar complic ilcoes. Escusado serb
dizer que nos empresos onde estes camaradas trabaIham, nao 56 nao houve greves, corno a Parlid o nao
avl'HlC;:ou nem um milfmelro, alies nem outra coiso
era de esperar, pois tal coma eles nao tem a mrn ima
canfianc;:o nos mossos, tambem elas nilo tem a minima
confianc;:1i neles.
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Alem dos erros que resullam das incompreensoes
seclatllls de olguns camaradas, tambem e j usta assinalor certos erros tacticos cometidas pela direcc;:ao
do. sector, os quais resul/aram de certa inexperiencia
e do. deficiente estudo das situac;: 6 es . concrelas existentes em cada empresa ou classe onde era possrve!
desencadear 0 lula.
Assim, devemas considerar como mou trabafho a
nao se ter felto um maior esforc;:a no sentido de encontrtlr quodros, que eslivessem dispostos a ir para a
porta des empr~as ande a greve estava presa por urn
fib bem fro ca. Vlveram-se mamentos em que era posslvel ter-se utilizado rnesma qUlldras ilegais que
estllvom dlspostas e eram capazes de ler ida a porta
dos empresas convencer as massas a parali zar. Isto
ere tanto mols possfvel par qua'llo era do nossa conhecimento, que havia empresas'co rn muitas ce ntenas
de Irabalhadares que 56 nao entra vam na greve parque uma melll guzia de velhos Iravoes a issa se o punhom, por exemplo: 'nume ernpresa com cerca de mil
aperarios 56 vlnte e cinco se opuseram a greve, en tretanta, foram estes que impuseram a sua van tade
aos restonles I Noulra empresa de cerca de 400 opercrios' s6 uma meia duzio impediu tambem 1l greve, e
em quonles me is se leraa pessoda casos idenlicos?
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Sabiam06 alem disS9 que nos electricos e nootros
tr ansportes colectivos os operarios falavam aberta- ,'
mente da greve, sabiamcis ainda ' que, as ' operaria $'
texteis falavam igualmente 8elas ruas e dentfa das
empresas na necessidade de ir para agreye', mas infe lizmente falfou-Ihes a voz do nosso Partidci que sem
duvida as teria de'cidido a entrar na luta tal como 'era
o seu deseio. Esta falta de audacia e de visao, preiudiCQU bastante 0 alastramento da luta.
.
POl' outr~ lado, deixaram-se criBr ide'ias de lutes em
grande escala para as quais as massas nao estavam
pre p aradas na maiol'ia das empresas. Teria entretanto
sido absoll,Jtamente , posslvel conseguirem,se pequenas Pil ral izacoes que podiam muito bem ser 0 cami ~
nho para ou tra s ma jo res. Quando 'em detprmina'das
empresas o s operarios vacilavam sem saber que cami- '
nho tomar e se interrogavam sobre quanto tempo devi a durar a greve, faltou uma vo z que 'audaciosamente
os esclarecesse e enc aminnasse para paralizac;:6es de
curta durac;:ao, isso era tanto mais pos slvel porquanto
nessa altura os operarios se ape.rcebiam que essas .
peque nas g,eves nao desagradavam inteirame nte a
alguns palroes que tambem estavam, indigna dos com
as tr afulh ices eleitorais dos sala z arista~. Alem destas
defic ien cias que foram a~ fundamentais, podemos ainda consta tar certas deficiencias na formac;:ao dos
com ites de greve que nem sempr~ fomos capazes de
tornar tao largos e representativos como se impunha .

..... •

PARA

coni
0 dos exitos e insucessos do trabBlho do
PaI lido no sector Norte d'a-nos sem duvida um saldo
positivo" q'ue .inferessa valo riz ar, mas 0 estu do dos
erros comefidos tamb em nos arma para lutas futu ras
que' tudo indica nao virem muito longe.
'Presentemente aos camaradas do Norte, e em prjmeirolugar
Direcc;:ao Regional do Pertidol, inte ressa
faze r um estudo em profundidade que Ihes permita
conhecer os problem as dos ti'abalhadores de cada
emp resa com vislas a aproveitar a disposic;:ao que
co nti nua a exi stir, a qual proporcionara no futuro 0
desencadeemenro de novas grandes lutes de caracter
economico e politico.
Outra tarefa nao menos im portan te e fazer um trabalho igualmente profundo de aiuda aos quadros que
nestas lutas se moslraram incapazes de orien la r as
massas, assim como e' de im por tancia fun dam ental 0
I,aba lho de preparac;:ao e escla recirnenlo iunto dos
novos quadros que VaG su rgindo por que ape sar d q
boa vontade de que y em chei os fa!ta-Ihes a experiencia de trabalho assim com o a verdadei ra noca o do
que e ser memb ro do Parlido.
'
Esfas sao algumas d,as tarefas que 5e nos afigura m
mais urgentes e que le'm de merecer uma alenc;:ao
imediata, pois de contl'ario nos ~eremos liltrapcssado~
pel as massas, cui as necessid odes nao admi tem q ue
continuemos a caminhar no ritmo que vinha mos ca,
minhan?o ate
pouco.
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dccorrer_ do. ultima Campanha Eleitoral para a elementos da pequena e media burguesia e doutros
Presidencia do. Repllplica tornou-se visivel para sedores sociais desejosos, eles tam bern de libertar a
todos 0 papel de variguarda da classe operaria l10ssa Patria da odiosa governa<;ao fascis t?.
portuguesa na luta politica: ela marchOll a' frente das
Poi tu do isto qU,e torno u possivel a fo rma~ao, nQ
gra nd iosas manifestac;5es , democniticas em Lisboa e decurso da propria campanha, e a criac;ao dum bloco
Porto, par tici pou activamente em ce ntenas de reunioes eleitoral de toda a OposiC;i!o, 0 que' permitiu vibrar
locais e nacion ais e votou em massa no candida to da llm serio golpe no regime. Por OL:tro lado, a particiOpos h;ao enfrentan do corajosamente as fon;;as repres- pac;ao activa das massas traba llladoras 11a luta politica
sins que 0 governo atirou contra 0 povo.
.
fo i e e " garantia de que esta sc d·~senvo l ve no cam iLogo apos 0 perfodo eleitoral c apesar da forma n ho 1113is de aeordo com os interesses de todo 0 povo.
A onda repressiva que desc,bou sobre a c1asse opebrutal como 0 governo de Salazar reprimiu todas as
manifestac;5es populares, a classe openiria continuou raria e restantes derllO eratas, as prisCes, os assassii1a~
a dar «pro vas da s ua elevada COTlSCi(!ilcia politi- tos, os«lock-o ut", as amea(,;as aos proprios patrces, a
ca e da sua co mbatividade e mostroll, mais uma bu rla eleitoral, sao si nais nitidos do. fraqueza do regivei", na prdtica que se encontra na vanguarda me, do ~e ll receio de que as greyes alastl'assem ainda
da Illta anti-salazarista indo it. greIJe com pala- mais, receio este que 0 levou a entrar no caminho da
vras de ordem claras e. precisas que expressam hos tilizaC;ao de forc;as que aind a o ntem eram urn dos
o s entimento nacional de revolta e indigna9GO seus esteios, como foi 0 caso das ameac;as a algu ns
contra a falsi fi ca9iio e a burla eleitoral» (Infor- sectores do patronato.
me da Comissao Politica ao Comite Central apresenParque sucede u iSla?
tado pelo camarada Gomes).
E, expressando' dnda estc mesmo sentimento, ela
Ora, , e se pode faIar hoje dum aumento da cOl1Sci~
foi a gra!)de ani madora das jornadas de luto e boicote enc:a politica da cJasse operaria, das massas trabalhados jornais, divertimen tos e transportes que se verifica- dorns no nosso Pais, isto nao sucede pm aeaso.
n,m em todo 0 Pais como pro testo contra aquela burla.
Alem (hs ra.zoes hist6ricas que Getermrm,l11 que a
jUlltamc:1te com 0 proldadado da cidade e d o cam- dasse ope\ari3. se .enco,r:tre i12.S prin1cjras filas d,o
po particip'l.ffliT1 enl tod-~s e:::tas aCc;(~ es pO! itlc:1S e das campo 3ntl-salazanst~l, ja (iue ,e tr~. tc da cl,;s~e malS
i~

J!1:11S variadas £orrnas, o~ int~lecti.iais progre;:;sivos, os

e 3~urj~,nks,

Call1p0!1eS~i

reql'e:lOs e medios, n:uitos

intclcsssdu na i!l~t3.t: 1 ' a:-;ao (hnn i"eg~n)e ccn:ccnHico
no nos~o Pais e qr.e e da dass~ ~~cc!1dente des nossos
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tempos, ha outrosfactores :que, quantoa nos, ' estao na
base desta cGnsciencializac;ao.
. .
,
Em primeiro lugar,. a cJasse operaria t~m 0 seu Partido, 0 Partido Comunista, forc;a polftica ind~pendente e organizada, a unica que, como partido, se tem
mantido e desenvolvido durante estes 30 anos de ditadura salazarista e apesar do terror que contra ela tem
sido deseacadeado.
.
Ern segundo lugar, a existenci~ desta forc;a politica
organizada perl1)itiu que a c1asseoperaria, as massas
trabalhadoras ten ham vindo a ttavar constaniemente
grandes e pequenas lutas peJa satisfac;;ao das suas reivindicac;;6es no decorrer das quais a sua unidade de
vOlltade e de acc;;ao Se tem vindo a formar. As centenas
de pequenas e grandes lutas reivindicativas desencadeadas nestes ultimos anos contra a polftic:a anti-popular
db govemo, par urna vida melhor, lutas ern que os
comunistas desempenharam um rapel dinamitador,
tin ham q lie surtir 0 seu efeito.
Ern terceiro lugar, no decurso destas lutas e ~1traves
das poderosas arm as da critica e da auto-critica clos
erros cometidos, 0 Partido Comunista, criado 110S
principios do marxismo-Ieninismo tem vindo a forjar
a sua tempera de partido revolucionario. Aprendendo
com os erros que nao receia reve-Iar nem esconde (ao
contnirio do que sucede com os partidos burgueses)
ajustando a sua Ii~ha poJiti<.:a as realidades nacionais
e internacionais sempre que esta~ se modifica11l, 0 Partido tem-se transformado numa verdadeira forc;;a poIitica nacional cuja voz 0 p0VO escuta e segue com
confianc;;a:, pois sabe e sente que a orienta<;ao do
.
Partido, serve os interesses de toda a Na:<;1io. :.
Assim , podel11os dizer que foi em consequerlda dum
l11elhor ajustal11ento da sua -linha politica, logo apos a
VI Reuniiio AmpJiada de 1955, mais c1aramente definida no V C:ongresso e nas reuni6es que se Ihe seguiram
do Comite Central, que 0 Partido armou politicamente
a c1asse operaria e todo 0 povo com ' lima nova orienta~ao

_ _ _ _ _ _ _~-_-

havia sido expressa-pelo Partido e a de q llt! .este nao
destarte 'aoptra soluc;ao - a s.olw;ao violenta - se 0
.g overno tei\j1ar em responder coma forc;a as r~clamac;6es popttlares.
' . .
.
Mas, sublinhacse, tal soluc;;ao «somente poderia
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«que foi uma viragern na lillha polftica do
P artido e teve 0 mefhor acolhirnento das massas
e do s democratas» (Informe' citado).

Comb ate firme aosectarismo cjue, ate certo ponto,
iscilara 0 Partido dasmassas, analise correcta das forc;;as polfticas em jogo no nosso Pais, reforc;;amento da
liga~ao com as massas trabalhadoras e aproximac;;ao
efectiva dos aliados do proletariado nesta fase da luta
politica- eis os pontos fundamenta:is em que assentava tal orientac;;ao.
' .
Assim foi possivel uma tao grande e am pIa mobiliza<;iio de todo 0 povo para a: 1uta anti-salazarista nas
ul ti l11as jprnadas politicas em todo 0 Pais.
Assim surgiram mais cJaramente definidas as perspectivas para a soluC;iio pacifica d? probJ'ema politico
portugues.
.' ,
_
, .
A

.

T!~

Sobre a solU9ao paCifica

i

resultar do profwldo COtzvencimellto das massas
de que as possibilidades da solU9clO pacifica
estavam esgotadas e de que nao haveria outro
recurso semio a sofu9ao viofellta para liquida/:
a fonga cadeia de sofrimelltos que 0 sa!azaris ~
ma fez pesar sobre 0 pavo portugaes».

Ora nao era esta a situac;;ao quando surgiu nalgulls
organism os partidari os particularmente em Lisboa, durante e imediatamente apos 0 pedodo eleitoral, a ideia
de que «isto s6 vaf ii pancada», «sem 0 exercito
nada e passivel», etc. Alguns camaradas faziam tal
afirmac;ao llllma altura em que ainda se estava lange
de ter feito tudo 0 que era possivel para mobiliZ2.r as
massas para as varias form as de luta ~ protesto e com
essas ideias escondiam na realidade a su;;. incapacidade para aplicar na pratica a linha ,\.io Partido com ql1e
hnham estado de acordo.
No momento enta~ em 'curso tal orienta<;ao devia
traduzir-se na pratica atraves 1:10 t;'sfon~o de todos os
militantes para m0biliz3r as ampla5 c3madas da popu~
la<;ao para ..a campanha eleitoral, para a votac;ao no
candidato da Oposi<;ao, para a fiscalizac,;ao destas· eld··
c;;6es e finalmente p:lra as acc;;6es de protesto contra a
burla eleitoral.
.
Niio f&zendo isto e remetendo para as forc;;as arm adas a solu<;iio dum problema em que todo 0 povo, inelLisive itsfon;as ar,m adas deve p.artidpar, tais camaradas esqu'eciam queso a 'luta popular l-evara os sectores
descontentes das forc;;as armadas, a oficialidade patriotica, a tomar as posic;;6es do povo . por Dutro Iado, rb
f1ectiam, em certa medicla, ideias terroristas e putchistas
que alguns delT!Ocratas menos esc1arecidos agitavam
no .seio da Oposic;;ao, ideias quedesar11lavam as massas para as lutas em curso e que nada tini1am .a vel'
com a linha 'de massas do Partido.
Quanto a nos pensamos que ·nao e a participa<:ao
das for<;as armadas que imprime 0 caracter violento a
- uma revoluc;;ao popular. Os casas do Iraque, Venezuela:
e Colombia sao disto um exemplo. A nossa Revolu<;iio
de 5 de Outubro e outr~. Tanto llum caso como noutra 0 exercito participoll, apoiando e defendendo as
rei vindico!;oes do pOYO em (uta e nem.por isso t3is
soluc;;6es deixaram de ser consideradas pacificas.
0 Partido afirma ' que existe a possibilidade duma
soluC;;iio pacifica e tudo tem feito e fara para que seja
c3ta a via de soluc;ao do nosso problema politico porque cIa corresponde aos mais profundos desejos do
nosso povo.

Aprendamos coni. as erros
.

,De posse duma orienta<;ao justa podemos dizer que
No «0 Militante» n,o
o, camarada ]oao analis'o u ' 0 Partido actuOl! como um todo a escala nacional?
com justeza varios aspectos ct'este problema.
Sim, podemas afirma-Io, j;5< que de Norte a Sul do Pais
Pore11l, nunca e demais repetir que sollll~ao pacifica 0 pova, seguindo as palavras de ordem de unidade, se
naa quer diier negacia~ao ou entrega do poder de manifestou a favor da democracia, votou no candidato
'm ao beijada. Nao. Soluc;ao pacifica implica luta e ela da Oposi<;ao e protestou de varias formas contra a
po~er2, continuar a ser pacifica mesmo que nessa luta burla eleitoral. _
se deem choques ent,-e 0 pavo e as for<;a~ salazaristas.
A verdade POl'em e que, a despeito de· tudo islo,
Outra ideia que 0 artigo deix'a bem claro que ja houve no ' nosso trabalho pontos fracas que e preciso
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nao esconder e defieien cias que interessa an'aEsar.
" ves"de protesio de canicter polltico:
Assim muito mal andarfamos se atrib uis.semos a faJ- "
E justo p orem sublin har q ue 0 povo de Lisbna parta de co nseieneia \)oIitica da classe operaria ;de Lisboa ' tieipou d uma forma activa na' jornada de protesto naa auseneia de greves de pro testo contra a ,burla eleito- cional SQb a " forma de luto e boicote, seguindo as
ral - este um ponto fraco do nOS50 trabalho. Aquela palavras de ordem do Partido e doutras fon;as demo:
conscieneia ja ela a dem.onstrara , quando das manifes- craticas.
' ,
ta~5es de centenas de milharesde pesso:ls em Maio,
M~i s urn p ~sso em frente
nas reuniOes de propaganda efectuadas a despeito duAlguns camaradas, passado 0 fogo da luta poiftica
!Tili feroz repressao, e na sua corajosa e heroica re sisque se viveu de-'Maio a ]Iilho, ao verificarem que 0 motenda a esta onda de terror.
E certo que 0 go\'crno agiu em Lisboa onde ~e en- vimento ariti-salazar:sta, ainda nao teve for<;a para
contrava acabe~a do movimento anti-salazarista de provocar a queda do governo, cairam no pessimismo
fbfmaa desoara.(ar este prendendo os dirigelites tra- , afirmando que agora nao valia a pena qualquer luta
balhadores e outms deste movimento, reprimin do bru- de caracter economico e que ,havia que esperar talvd z
talmente as nianife:;tac;5.es populares com 0 fim de nova oporiunidade - talvez nova canipanha eleitravar 0 movimento. Tudo ista repercutiu duma forma toral! - para entao se passar a acc;ao.
Esta e uma visao errada e seriamente prejudicial
especial sobre os trabalhadores de Lisboa.
Tal facto, porem, nao expIica nem justifica a atlSen- para toda a luta popular anti-salazarista.
cia de greves de protesta contra a burla eleitoral neste
Ja vimos no inicio deste artigo que a mobilizac;ao
importante centro de concentrac;ao openlria, quando anterior das massas trabalhadoras para a luta pebs
os trabo.lhadores da Ivlargem SuI, Alentejo, Ribatejo e suas reivindic:::~6es foi urn dos factores que possibiiitol!
a mobilizaC;iio ern tao larga escala no perfodo eleitora].
NO,rte se tinham ja Ianc;acio na greve.
Querer agora cair na apatia l quando 0 dcscontentaE uma verdade que 0 Partido vinha estreitando os
seus lac;os com as massas. Em Lisboa, a despeito dos , mento popular e cada, vez maior e nao ter presente os
esfon;os feitos no sentido de os refor~ar e a oesreito esfor<;os de toda a especie e a to do 0 CllstO que 0 gO'dos progressos alcan<;ados neste sentido, tais lar;os n~o verno faz para se manter na abalada posi<;ao em que
eram $uiicientemente fortes para, face a situac;ao que ficol! depois das (l!tlmas eleir,;6es e ,das greves que se
a repressao e a burla criaram, a classe openiria e as Ihe :oeguirarn. Alem disto esses camo.radas esquecem
restantes classes trabalhadoras vence'em 0 refll\xo pro - que, sob a governa<;ao salazarista, qualquer luta de cavocado no movimeilto e lanc;arem-se em novas jorna- racter economico assume sempre ou quase sempre um
das de protesto sob 'a forma de greves.
caract~r politico, nao so porqne 0 ·gotrerno nao !lesit"
Pol' o'utro lado ideias err ad as e no fllndo derrotistas em ailrar as SilJ.S forcas contrR os trabalhad ores em
de que «ista s6 oai it pancada», «ista s6 oai com luta como tambem poi-que a situac;ao que as obriga a
a exercita, sem ele nada 'rnais vale a perw faEen) entrar no caminho da luta e consequencia da politica
.
que nascerani e cresceram nalguns organismos do Par- anti-popular do governo.
tido contribuiram para dificultar a luta, imped indo
Os operarios, os camponeses, os empregados, os
que alguns militan tes se virassem para as massas e as fUlldonarios publicos e corporativos, as 'don as de casa, os jovens (que se debatem corn mil dificuldacles
dirigissem no justo caminho.
Tudo ista foi, quanto a nos, em ultima analise, fmta para estudar e fundar 0 seu lar), nao esUio todos pr oduma deficiente discussao e assimilac;ao de orientac,;ao fundamente descontentes com a vida arrastacla oue
do Partido nos organism os parUdarios, por um lado; continuam a Jevar,' com as dificuldades sem conta cue
por outro, frIlto da faita do. aplicac;ao do centralismo tem que resolver, com os magros ganhos que recebein?
democratico e da disciplina partidaria; que devem esDar iormB organizade de prates/o, Q €lsie destar sempre presentes no nosso trabalho e que implicam conlentamento, proeurar tornar claras para quem
o cumprimento por cad a militante cia orienta<;ii.o defi- a in da 0 nao esleje as Cilusas deste estado de eoisa 5
nida pelo Partido.
.
que residem, em ,ultima analise, na polftlea antiDesarmados polffca e ideologicamente tais organis~ -popular do governo - e, segundo nos, un; dos
mos t'ornaram-se permeaveis as ideias mais estranhas passos imed ietos que tem que ~e dar para mee prejudieiais it luta, perderam a iniciativa e a audacia, Ihorar tal s it.ua~ao e para cOflsciencializar 5 S meS SCl 5
desligaram · se das massas e pel'deram a confian~a ne- populares cicsconlentes an te 0 au'mento con st?Jnrc
las., A prova-lo esta 0 facto de que na altura em que do custo de vida, os ba txcs salar ios e ordcnado5
levantavam obstaculos ao desencadeamento de greves e
desemprego crescenle.
de pro,t esto, tais camaradas reconheciam, por outre laAs Comiss6es de Unidade p~r ernpreSIl, sec~iJo,
do., que a disposi<;ao das massas, era de it para a greve. profissao, local, regiao, reparl'i9ao, escritorio, etc.
Como se ve nao se tratava de se ter decretada a greve agrupando 85 pessoas descontent;es, sejam quais
nos organismos superiores ou de se tel' resolvido nestes [orem as SI.!<l5 c r en<;:as ou ideias poWiess mes qu e
no abstracto 'que se devia ir para a greve, mas sim de ir esteiam dispostas a lu tar por uma vida meino r, p o~
ao encontro das massas, anima-las e dirigf-las ne3se melhores g'::'I1h(5)
forma provada de orQ.sniZi'lcaminho, ja que a sua disposh;ao e:'a essa, conforme <;50 des massas trobalhadoras.
tais camaradas e outros inform avo.m.
Os Sindicatos; as Casas do Povo e dos Pescadores,
E faeil de concluir que em conseqllencia de tudo isto as Ordens tern sido e devenl continual' a ~er utilizadas
nao se abriram pers pectivas para a continua'c;ao do. luta em maior escah (lelo s' trabalhadof-tog para af discutire m
para , alem do periodo eleitClral, ·n~,o se armou a classe Se.llS, proble rn2~S e levaTenl as direC:C;0es a, apQlar a S!:3
~raria e 0 povo para essa 'luta, sob a forma de grejusta luta.
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A luta q!!e a classe corticeira, vern trava'1dp pof es,
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Ilbertadpl~a do nosso povo assume neste momenta a
luta por urn aumento geral e.e"salarios e ordenados,
!ilIa atravfs cia qual a , clacsse: openl.ri", as,massas lrabaIhadore" toc;lo-- o opo,vo, refor<;;ara-o a sua ,unidade. ,
E sem esta unid ade nao se pode pensar sequer em
conquistar 11 democracia e a I·iberd",de.· .
0 movimento anti-salazarista encontra-se mlJna fase
ascendente como 0 provaram as jornadas politicas da
ultima ' c ampanha eleitoral ·e as que se Ihe seguiram
posteriormente nomeadamente a de5 de Outubro, em
que as massas trabalhadoras revelaram a sua disposi<;;ao de continuar a luta contra 0 governo salazarista.
' Es ta a melhor garantia de que, fo rlalecendo a sua
unidade no terrene, de luta po litica e econ6mica 0
povo, 55 massas trabalhadores conseguirao vibrar
noves golpes no reg ime.
E sera, repetimos, no entreia<;;amento das lu tas reivindicativas e politicas mais vari adas sob form as mais
variadas, desde a concentra<;;ao as paraliza<;;6es, d as
paraliza<;;6es as greves parciais, clas gre'Ves parciais as
greves econ6mlcas e politicas gerais, que a unidade
clas massas populares se fortaleceni e se criarao as
condi<;;6es para a solw;ao pacifica do problema polftico
portugues.
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tes GbjecLvos cOl1celltpndo-oeas centellZ.s nos Sindi(2, ;05, ipdo em ampla Comi~sao de Unidade' (8$) a
Asstmbleia Naciollal apl'eselltar as suas reivindica<;;o,e s

C. UrP exemplp que devemos ter presentc de cO,mo

e

p ossivel 0 prosseguimenlo e desenvolvimento da luta
reivindicativa. Que ela necessaria, que 56 pela luta 0
governo atelldeni as reclama<;;6es ' dos trabalhadores,
prova-o aurl!ento ao fUl1cionalismo" a «revisao» de
alguns contratos colectivos (ainda que sem pre pretendend o enganar as trabalhaqores com uma especie de '
revioao que nao C a que estes desejam), tudo isto
nfinal, ain da que bern pouco, fruto cia luta recente
travada Ror todo 0 povo.
E nli o te n ha mos du v ida de que a closse ORerar ia,
ijsmsssas tra btllha d oras que Binda recentemente
se laru;:aram em greves politicos, nao hesitorao em
recorrer de novo i3 greve se a~ suas re ivindice«;oes
l1ao forem a/endidas pelos processos legais.
DevenJOs ter is to presente 110 nosso trabalho, assim
' como nao devemos esquecer que 0 desejo de melhores
salarios e vencimentos e a aspira<;;ao comum ao povo
trabalhador. S6 assim poderemos comfl reender em toda a exten<;;ao as amplas ' perspectivas que para a luta

e

Por

PEDRO

«salve-se quem puder». Este clima de desenvolv imel,to exacerbado do individualismo tern enfrqquecid ade portuguesa, a verdade e que cada vez mais os do os esforc;:os dos que mais denodadamente tem ··
intelectuais estao c o ntra 0 regime. Os deitos de uma procurado resolver os grandes problemas nacionais.
po litica de des person al izac;:ao e obscurantismo que se E porque sabe que isso se passa assim ; 0 salazarismo
pmcesso u e m 32 an o s, isolo\-1 irremedi ilVelmente a tem evitado por todos, os meios 0 aparecimento de
o! igarq uia d ir igen te do resto da noc;:ao. Hoje os nos- movimentos colectivos ou, quando nao os pode ev i50S me!h o res escrito res, cientistas e art istas reconhelor, tem procurado domestica-Ios para mais facilmente
c ern c om pro va s plenas toda a extensao do crime os dominaI'. Os processos VaG da demagogia ao emper p l'e ta do pe la odi o sa ditadura.
prego puro e simples da forc;:a. Os dois processos sao
/..\ tao apreg o ada paz e ordem salazarista castrou empregados de acordo com 0 campo a que se des! iaqu ilo que mais fundo revela a vida de um povo, a nam. Perante as classes Irabalhadoras depressa se c a sua cultura. Acompanhando 0 de'pauperamento eco- · minha das promessas para as prisces em massa. A luta
n6 mico d a na c;:ao a liberdade foi amorda<;:ada e os de c:;:lasses e mais viva, 0 antagonismo mais marcad o
rna ls sag r.:J do s dire ito s do homem foram espezinha- e as oligarquias financeires sabem que la encont ra 0
dos. 0 co nt ro le d e to das as monifest a c;:6es cuiturais, seu pior inimigo . .Onde 0, sBlazerismo ve que pode
artls ticas e c ie ntf fi c as pela censura e pelo polfc ia po- ainda reaver simpatias ou captar. adesoes, e ntao a _
Ift ica, fi zera m defi nha r e morrer mi lhares cle iniciativas orien ta c;:ao e marcadamente demagogica. Aumenlo de
e mut ila rarri para se rnpre obras que seriarn oorgulho orden ados ao funcionalismo, reorganizac;:ao da ass isdo nosso po vo. '
.
tenc ia e saude publicas, protecc;:aoa lavoura, dese n Ma s a ind a 0 que ma is fundo 0 Estado Novo 'deser:- vo lvimento da investigac;:ao cientffico, liberalizac;:iio
ve lveu, foi a po lf tico de desi nteg raC;:iio do i.ndividuo, .do censura, protecc;:ao as artes e le tras, etc., sa o as
e seu a lT,o le c ime nto, 0 seu fa talisrno sa m espera il c;:a, 0 pmmessas que demagogicamente (oz.
eleixar and er, e n[rrn, a falti) de espirito critico que le- ' I'l las esle quadro de premessas nao consegue fa z er
va irremediave! monte.6. faita de dignid ade por s i pro- esquecer a realidade d o baixo nivel de vid a DOS
prio, a corru pc;: bo . 0 q ue neste carnpo se pass a e a trabalhodores, a cecomposi~80 ea classe ,me d ia,
a ClIsac;:§o mai s tre men da a po lftica sal az arista. -Que a ruina dos pequen o s e medios industria ls e agric LiIo digam 6s medicos, os engenheiros, os a dvogados, . lares, a crise material e moral das prcf issoes libera is,
os art isteS, os cienristas, o s professores, o:; -c;:om e rcia n- a s lirnitac oes da vida intelectllel, . a rtfst ica e cientffic a,
t~s, os empregados, ere., e tc" c o m 0 qu e Qbser vam de que , no s 'co lo carn na c ,::w d a .dos paises civil izad cs.
corri.J p~ i"o m:x a l e fa Ha de dig ni d5de c rof issi0 ned
(~ ual e' a',; posio;:ao cl os no ssos inte iect ua is perante
1'0, 50,~ $ ;:rop rios meios ! - M ais do que nunca , a v: - e sta s il' ~ ac;:a:o ? C o mo iii se disse , honrosamen te en[i.. , d a no nosso pais, desce u a fa se ma is p rim c'lri o do lein.lITl cont re 0 regin;e :de de c ':ccr,cia e obscu ra n[isdos e sforc;:os desesperados do salazarismo
A, pesar
pa ra captor a si mpatia e a a desao da intelectuali-
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'que e 0 E$ltedo Novo.. Mas esta' poslc;:ao digoa
.~ ~in 'muitosoulros seclores ,Inlelec{uars exislem COIleslera a ser eproveitado da mejhor lormali! Quanlo o. dic;oes de lu.tas. t flagrante ,0 desamparo em que lem
[1a. ainda nao. A SUII qutlHdade de inleleclullis pro- vlvido os nossos erlistas ' plaslico$. £S16 constatac;ao
gressivos e patriotas impoe-Ihes lomodasde ailtude reilete-se na proprfa jre(!luencia -de Escoll!! de :Belas
que so conseguiir<iio resuHados vivos se todos se ArIes. Em lISbOIl, nesle ano lectlvo, Inscreveram-se
compen.etrarem da necessidade inev.lthvel dll unidode , somente 11 alunos nos cursas de Pin/ura e Escultura.
em lorna dos .problemas comuns e Jrente eo inlmigo Neo .serll motlvo para os 'nossos artistas estudarem a
de lodos que e 0 salazarismo. '
.
lundo 0 prob'l emoe acima de divergencias, de «con. A questeo e fundamental. hi como 11 classe ~ ceitos de erte), tenterem resolve-Io e,m conjunto? AI'rarie deu exemplos de combal~vidacle e ulfl ~ dl!lde n<5 gumas questoes em suspenso e de ha muiro sentidas.
ultima camp anha eieiloral. tambem, 0'5 intelectuais os por todos como a efeclivac;:ao da reforma das Escolas,
podem der. Bern sabemos qoe daaca a sua origem de de Bela s Artes, a criac;:ao de ateliers a baixo prec;o, a
d<'lsse e as suas vacilac;:6es, e 'Iarefa se lorne mais concessao de trabalhos por concurso e nao 4: po r
di~icil mas no e nta nto possive!.
'
escolha >, a concessao de bolsas de estudo, a obriPor ondeco mec;:ar? Por esta coise prim6rie e sim- getoriedede de decorac;:ao para as obras de arquitecpies, ,- Defeso dos seus interesses materleis e morals, tura de cuslo superior a 2.000 contos, etc., etc., pod€jfesa da su e dignidede profissionel e humana. Hoje, dem servir como elementos de unidade. '
" luta em volta desta bandeira lem j6 um alto signifiA crise por que passam 0 nosso teatro e cinema
cado politico. Onde houver um homem honesto, h6 nao sere tambem um cempo aberlo para ecc;:6es de
:w m comba tente antl-salezerista em polencia . £s~6 B unidade com 0 lim de resolve-Ia? A aboli<;ao da
\/;iver-se um emblente proprc.io eo desenv61vimenlo censura, a cdac;:ao de novos teatros, 0 barateamento
de g,randes ac<;oes relv ind lcativas ·e poWicas.
de bllhetes ternando acesslvel 0 cultura leatral as
movimenlo dos medicos em todo 0 pers, e um grendes messas, a protecc;:ao aos grupos de amadoexemplo. Movimento criado em 'lorna da 5ltUBc;:I!IO res, etc., -elc., sao polos de atrac<;ao em vo lta dos
deo s medicos novo s, dep resse empolgou toda e clesse quais os Brtistas se podem unir. A reforma do Cone noje assistimos a tornadas de posic;:ao de elementos servatorio, cuja frequencia so por si e um in dice de
reSponsaveis com afirmac;:oes publicas Bcerce dB 5i- crise I de 1.191 aluncs internos e 1.028 externos em
toac;:a o da medicine, medicos e enlermeirBs, que en-' 1929-30, baixou para 299 internes e 330 exte rnos em
cerram um e condenac;:iio formBI 0 politico do governo 1957) estara com certeze tambem no espfrito de todos os que pretendem modificar B actual situac;:ao
neste campo.
A cria<;ao da Associac;:ao de Escrilores e oulro do teetro.
exemplo. Pondo de lado Ideologies, crenyOS ou
Os exemplos sao, voslos e os perspectivas de Ira e conce itos litetarlos" dl{erentes, 0 que servlu de belho abrem-se diMte de nos. Mas pare 'que essas
ala vance pe re a unidade e viloria, foi a defesa dos possibilidades se tornem realidade, e necessaria que
interesses co muns. Embore com deficiencias, e limi- . os infelectuais e ertistas comunistas deem 0 exemplo
tayoes, la se discu/em problemas, se tomem de· de trabalho, persislencia e lam bem compreensao pecisoes, com caracter coleclivo, que sem duvlde con- ranle todos os oulros intelectuais e artistas. Aos nosIribuem multo mais para a resoluc;:lio dos seus inte- sos camarades cabe a t-orefa de organizar e dinamiresses do que os vozes individualS que ate entao se zar as lulas dentro das suas organizac6es de classe,
ou atreves de outros melos onde nao existam essas
levantavam.
.
Em todos os cempos a situac;:30 e tao enormal que, organiza<;oes.
com um eSludo serlo dos problemas e um bocodo
0 salazarismo desagrega-se. Em todos os cemp 6~
de audaciB, se podem criar movimentos coleclivos todos os verdedelros polriotas 0 devem combater. A
difrce is de' ~uster. t necessarlo que este tlpo de trabe- clesse operaria e ao seu Partido, cabe a tarefd histoIho se desenvolva. t na pratica colective que se rica de conduzir essa luta. E os Inteleclu-ais membros
aprende a lazer flnidBde e la que Se crlam condi- do Partido, guiando-se pelas posic;oes ideologicas e
<;6es para um ma is amplo contaclo e necessariamente poifllcas da classe operaria, podem dar uma contripara um melhor entend imento entre os homens.
bui<;ao inesllmavel pare a libertac;:ao do nos~o povo.
11'110
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DJSCfPLlNA .00 PARTIDO

0'

Cotnite Central decidiu ~xpulsar das fileiras ,do
Partido, par traic;ao ante 0 inimigo, os seguintes
individuos: Jose Marinho, ex-operario ' da CUP do
Barreiro, conhecido pelo pseud6nimode «Lucas ",
Joaquim Malaquias Pinel, ex-operario corticeiro, de
Santiago do Cacem, actualmente em Alhos Vedros,
conhecido pelo pseud6nimo de «Vasco ", e Jose Gomes, operario da constnu;ao civil, de Mertola, conhecido pelo pseud6nimo de «Sebastilio », todos ex-funcionarios do Partido.
o primeiro eliltregoua ppHcia salaZll:rista 6 instala- '

c;oes i1egais do Partido, onde foram presos 11 dos seus
ocupantes, tres dos quais membros do Comite Central.
o segundo, denunciou as organizaC;5es e camaradas
que conhecia e possibilitou a poIicia fascista 0 assalto
a duas casas i1egais. 0 terceiro denunciou as organizac;5es e camaradas que conhecia.
o Comite Central ao e;{pulsar das fileiras do Partido estes 3 traidores, denuncia especialmente os dois
primeiros como verdadeiros inimigos da classe operaria e do povo. "
'
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RESUJ\tl0 f)·O DISCURSOJ';"DE, CH'O ' EN-L AI ,:, {~'rj' 

N XXI

"

;. ..~ j:

DO JI

"':

..;

M
.

IlA-UNIX

"',

do ,' XXI C ong resso d o Parl ido C o A convocil<;:ao
muilista da Uniao Sovietica -d,isse Chu En - Lai -

q ue rege m a revo lu c;:ao soci'alistae a edipco<;:i.io so-~
cialisto, como foi expos to nas declarac;:oes da" reuniao
e um g'rande acontecimen to na vida politica act ual. de Iv\O!covo. E, ao longo desle empie" caminho, 0 ' '
Co mo assinalou Nikita f<:hruch tc hov\ no s'eu Informe povo chines, dirigido pelo Partido Comunisla e pelo '
ao COflgresso, a UniaoSovietica entro u agora no camJrada lv\aO'Tse-Tung, av an<;:a ombro com ombrQ'<
periodo historico maisimport9nte: 0 da edifica<;:ao com os povos dos poises irmaos .
'
~~o ultimo ana ve rificou-se na China um grande
arnpla da sociedade comunista. 0 plano septenal,
parte integrante do g rande progral1la de' i"dificac;:ao ' saito na industria e na agriculturo e urn movi me nlo
do comuriis mo na URSS, e um tra~o c5ract~ristico ' ascendente para a organiza<;:ao das comun'as popudeste periodo.
l ar~s. 0 saito , na industria e na ag-rjtultura trouxe
Ne~te piniodo a URSS colocara as bcses solidas' comigo 0 desenvo lvimelito da campanha pela s co ~
mater'iais e' espi rituais para a transi<;:ao 00 comunis- munas populares, e este, por 'seu turno, deu urn ' novo '
mo'. ,Desde a Grande Revolu<;:ao Socialista de Outu- impulso para urn saito maior na industria e ,na
bro, ' a Uniao Sovielica lem marchado iJ cabe<;:o e, agricultura,
'
CGm 0 lum inoso exemplo da sua edifj,::a<;:ao sociaJjsta
0 c ama rad~ Chu En- Lai assi Mla queo VI Pleno do
e co'rnullista, tem inspirado Q proletariado e a cia sse . Comi te Central dQ Partido Comunista"do, China fez
opera ria de to do 0 mundo, que ve na Uniao Sovie- uma elevada aprecia,c;:ao 'das comu'11as populares,
lica de hoie 0 se u proprio amanha.
/
'
considerando -as como a melhor [orma para odesenA Uni80 Sov ietica tem prestado' con'stan tem fi nte volvimento nas condi<;:oes do China, a melhor forr.-:a
consideravel apoio e aiuda 'aos res tante s poises 50- pa ra que as zo'nas rurais d q China :ealizem a tral1s icialistas, ao pro letariado internacional e aos parses e <;:ao ,da propriedade colec!iva para a propriedade de
pavos, amantes da paz no mundo . A polltica externa ' todo 0 povo e a melhDr forma para que a China
d a URSS, dedicada a salvaguardar a paz mundial, a realize a transi<;:ao do socialismo ao comunismo no
manter , 1) jguardade entre as na<;:oe~ e a opor -Sl; ~ futuro. Agora temos mais cOl1jian<;:aem que pod-em os
, agressao : imperi,a lista, continua illspirando e robuste- acelerar 0 desenvolvi mento da edific1i<;:iio socialista,
cend o a luta pela paz, pela independencia naciona l e podemes transformar a China num pais socialistB
pelo pr09.resso humane em todo 0 mundo. Os inte- apetrec;ha do com uma industria, .com uma agri~ultu"
, Icsses da Uniao Sovietica coincidem com as interesses re), com uma c i ~nc i a 'e uma culrura alram,e ntedesen:
de toda a humanidade. Os cora<;::5esdo pro letariado volvi,das num prazo de 15 a 20 al1OS, ou talvez um
mundial e de toda a humanidade estao yoltados para pouco mais,
'
,Actua lmenle assistimos fJ emula~ao pacifica entre 'S
. 5: Uniao. Sovietica. A uni~o inquebrantavel dos comu~}stas. ,d.<,;,',tod?s os palses - apontou 0 ca~arada socialismo e 0 capitalismo a €scaia mundial. 0 camLhu EQrLpl .---;- e a garantla fundamental da v lte rla da po socia lisla cada vez se torna mais prospero, en- '
CClUSp c.~mu!)1 do proletanado de todos o s palses.
quanto 0 campo imperialista se encaminha para a
Com,o ,resu.ltado da reuniao de Moscovo dos rep re- der rocada . Isso aiuda as pessoas a compreender mais
se'ntanies dos partidos comunis tas e operMios de va- ci aramen te que 0 si stema socialista, cheio de vigor e
rios paises, celt~brada 6fI1 1957" a nossa uni d ade con - de vitolidade, e incompatavelmente superior ao deca"
so lidol.l-se e. desenvo lveu-se ain da mais. Co m fi aiuda , dente sistema capita li sta . 0 campo socialista 'conseda lu:Y irradjatlci cas c'ec lara<;:oes publi cadas pe la reu- guiu ,uma superiorid ade absoluta sobre 0 campo imni ao de:4v\o'scov6, os partidos co mupis tas e o perarios perialista quanto ao, apoio popula r;' a p'roteqC;iio ~ ;
cGns€g uiram numerosos exitos no seu !raba lho e nas , popula(:ao e ao ritmo de aumento .da produ,?,a.o. Nos
SU BS lutes. As nossas fiiei l'as com unislas in ternacio- ra mos rnais i mpor tantes d'a ci~ncia Ii! da tecnologia,
ne is, l;nidas como um a so, traVilra m uma luta con tra' po r exemp lo no aperfei<;:oamei'ib dos fogue toes"il ,
o revisionismo moderno, ten do co nsegui'do importan - Uniao Sovie tiea ' ja ultrap assow em mu ito os, t!stad6s ' , ,
'res vitorias. E, ainda que os im periai is tas e os revisio- Unidos. 0 g ran de plano da URSS para a ediHca~<'i0'
nistas modernos nao cesse m jam ais 05 suas 'in tr igas do c0 mun ism o /n OSrfa que' a competic;:ao eptre', ,0 so-'
parOl socavar a unidade do movimento com un isfa in- 'c ia lismo ,eO c apita lism o ' en trou rwma nov, 1l ;: ' rase~ ,
ternacional, essas in lrigas nao farao rnais do q ue ro - Qu ando este , pl,an o septenal tiver sido .clJmp,ri.d'O', a' ,
bustecer a nossa ,uni dade e faze- io s sofrer derro tas Unieo, SovIet ica te ra ullrapassado a ' ln'gla.\e:r~p ,:~',':a'; "
• Al emanha O dd ental nil prodli<;:ab pa r ' h¢bitartle;,1e; ~ ,
ainda mais desastrosas.
Os nosso s paises soc ialislas ma rcham pi)r um cam i- c inco anps d\!pois, tera deixado para traSo.s 'Esfed05 ' ; -'
nbo ccm um, que r d izer, pel o ca minho da Revol u<;:ao U nidos na pro du (:ao ,por habi,tante : DU'rg!it;/ este. pe~ ..""
de Outubro. 0 cami nh o ind ica do peias le is gerai s Tiodo ,a C Dina e os ou,t,rcs paises sqcialbJa,s :lar:r.bem ' ·
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qti dese'n;l(pfy\~:ra'cfb(lJtianre : E enf~d 'd camplosocia'iiste todo S' os outms p'a fses do nos~o campo sociafistJ;'
fera ,;'at¢an'(adq,;;~ slJPerio~idl:ld e Il b,$oluta sobreo ,manler-Se;6Q"elernamen ie lJr)idos' e contLnuarao aVdn ·
ta mpo imperi'afi'~p na.,prodwc;:ao .d!i),.tgeg§ mqteriai~: ' .'yan do v9le~lemenle no carl)inho ,do comwnismo.
Podemos Ilfirl'ii'~'i' com' plenacQn(i a nC;:;, q!.reZnao vem
Seguidam,~J1!e 0 can'''atad~ Chu En-Llli rez a leilura
longe 0 ttia eiTJque osocicilismo ak & ce 't;ivitoria ' ,duma men5 ~ge m de saudac;:ao .00 Congresso en vlada
dec isiva na emolac;:aQ pacifica' cOm '0 caplt5lisl')lQ. , .:;, yeJo ComHl; ,Central dq Pa,rtld OlGomu,f.1lsta da China,
, 0 'cl;)mara?adu En~Lai dlss,e qUe bs ulti~,?s .BYO n:., ~s:_T~r~a~o ' pel-o seu "'presldenle, 0 camarada Mao
teclment?s rnter;naclonalsprovam q'ue 0 Inlm\~0 ~e • "
9 . v , " ,' , , , "
_
,~ . '
•
,
decompoe emcb,da ,dla que passa;enquanto para nos , ,,0 Comlfe Central do PartIdo Comumsta da China,
, ~s eoisas 'se lornam 'cadav8z 'melhores. 0 campo eni" nome de tocto 0 p'ovo C:hin~;;, e dos miJitan tes do'
"
socjalisFa .· consolid~J:Se ca da vez ,rnais firmemente 'e Partido Comunista, enyia' as ' s ua~ .~ordiais e 'fraternais
~, I
torna -S,e m,ai'S' fo/t~: Os mov imento,s de libertac;:ao na- 'fel'ii::itar;6es ao ' XX I Congressb do Partido Comunista
cional da Asia; AfricB e, America , LaH'n,B', ap oiados pe lo da Vniao Sovietica, rendendo n nlais sin cera e cordiaf
,campo socicflisfa, ton tinuam' ds' seu s ayanc;:'o s vigoro- hom'enagelll ao grande"P.C. U.S. e ao povo sovietico.
50S:' A luta dos POVOS 1)05 tyBises c'ap itaiista's ,pela de«Desde a reaYizac;ao do XX Congresso do Partido
mocracia e pelo progresso soclaJ.),~mbem realizou Comunista cta URSS, 0 povo Sovietioo, sob ' a:acertada
n'ov'os progressos: Assistimos~ e lfma n.ova desintegra~ , direcr;ao do Comite Central do Partido CiiIinmista,
c;:ao da estrutura colonial do I,m perialismo e uniagra- encaber;ado pelo camardda Nikita Krllschov;' coriseguiu
ve crise economic8sa96de\' 0 mundo capitalista. 0 uma serie' de grandes exitos na edificac;ao do comunisim~e r ialismo esta min'ado por conflitos internos, A mo e, irmanado com ospaises e povos amantes da paz
chamada « uni dad e» que , ligaria Du:lles &C. a cada de ,todo . o mundo, 'tern orandemente contribuido para
vez se des morona mais. Os impe\ialistas viv!'m tem- a luta,comum de 5alvag~ardar apaz ,e evitar 'a guerra.
po's tenebrosQs. Os seus d ras estao contados: E, se os '' 0 recente lan<;:amento triunfal do" foo'uetao t6smico
"imperi alistas e to dos Os reaCCiOna,rios cori tinuam de- sovietico demons'troil uma vez mais q~e a dcncia e a
senfreados du ran te alg~m tempo, 'rsso nao rep resenta, 'tecnolQgia sovieticas se elevaram a posic;6es oJoriosas.
<i Agora 0 Partido Coinunista' da URSS, d",e, acordo
ma!s d? que asua ago,nia no ,Ielto <Ie mor te, e so ser,v lra pora faze~ ,des pertar ,05 pc:vos! parI') que selJo a m, como seu grande' programa de 'edifica<;:ao do c,omllnis ~.
para que se d rssl:::~m as Sl)as r/usoes, e par,a , qu~ em- mo apresenta 0 seu plano de 1959~1965 para '0 desen preendam pelo cainirrho"da luta e da revol uc;: iio,
volVimento da economia naeion4i: 0 cllmririniento
O,s' imperia listas e tod'o s 0'5 reacciol16ri o's nao po- desse plano lan<;:ani as bases materiais e es'pirituais
derao eSfapa~ a sua sorte. ,
',
,'
. ~ar~ a tra~si<;:ao' a<? ,cpmun~sl!10 na Uniao .So'vietiCa e
. ,Nos ul'timos' anos - contin uou .dfze.ndo ChyIn-Lai e.l!nq,uecera 0 mar!nsqlO-I~l}ll11~mo ,com val:0sas exp.e" -;-: a ,luta dos povo,.; de todo 0 m~ p,d9 parCl."s,a'lvaguar. nenC1as acumuladas na edlfica<;:aodo ~omu~ls,fl1o, ~t\alS :
dar a paz e de oPoslc;:ao a gue~r<l ampfiou~se em, ex- A balanr;a das for\as do 1,Tlundo con~1l1l!ara alncl1l1ar' tens,ao. Devido iJ ' -e xi,s tencia do. qar)1po $ociaiisla, os -se para !lma vant agem cada vez. mawr a Javor da
'oesignios de guerr~ ,dos imperjalislas poq ~ {11 ser . des - paz mundlal e do progresso humano.
.
baralados sempreque os parses e, "ovosarnantes da
«Qgrande planosep tel1al demPl1$tra a Imensa su~
p'[jz p£ossigam as SUBS lulas. Naturalmente, nao de- per1or:idade do sosia~ismo sobre 0, capitalisn;o"e qu.e ~
v~f119S subestimar 0 (actQ " dE;! que os ma,niacos de s,ocla11smo, sem .9uv t\'f~ ~lguma, ultrapassara <? caplta-'
guerra imperialistas assenfam as suas esperanc;:as na 11S111Q na emlllar;ao, pacifica.
, ,
guerra. Nao de,v .,emos,de modo- algum" diminuir a ,
«0 povo sovietico, dirigido pelo sen Partido Co- , ,
nossa vig.ilancia riesse se ntldo. E, com.o disse 0 cama- 111unista, foi ';' sempr~ ,urn exemplo Illmi noso para 0
rada, Mao ' Tse-Tung e 6 ' c amaraQ,a Khruchtchov no proletariado detodos os paises, e para toda aJ1Umani~
co,r(1unicado q ue a ~sinaram em Agosto de 1958, caso ' 'd ade progressista. Estamos seguros, de que, inspitado
os manracos de guerraconsiga~ irnpor a guerra aos pelo XXI Congresso do Partido Comunista da URSS,
povo? do mundo, todosos p,arse~ e povos amantes 0 proletariado de todos os ' paises e toda a humanida"
da paz e da liberdade se unirao par;a :varrer os agres- de progressista Illtani pelagrande causa da paZ. munsoresi~pe ri alistas e estabeiecer assim urna 'paz m,un - dial e do progresso humane com lima confianr;a enor,: ',,',
memente superior.
":
•"
dial duradoura,
, A ,YRS$ e a S:hina saopa'fses,soOi:?,fis'l as irmaos'; 0
«Desd~ a realiza<;:ao. das reul1i6~s de Mosc~v,o dos
marx is mo-Ienrnismo une os do IS pal'ses e' os outros representantes dos partldos comU11lstas ' e operanos de
" parses sQci a listas estreitamente. Ospovos d os nossos varios paises no ana de 1957, tanto a unldade do
dois parses sa o dois comPil-hheirosde armas. Os nos- campo socialista, en,c abe\ado pela' Uniao Sovietica;
sos interessessao ident.icos;e a "esrreita amizade des- como a unidade do movimento comun-ista internaciotes dois povos nunca sera' qljebrada.Os 'imperialistas, nal, como~ Pa:rtido Comunista S.oviHico no centro, se
encabec;:ados pelos, Estados Unidos e os revisionistas fortaleceram consideravelmente lla defesa e desenvol- "
modern os iugoslavos, nao' tem escrupulos de p0r' em, yimento ,do ' l11arxismo-Ieni'nisnio, ho apoio e auxilio
a,cc;:ao tcd o sos meios', m'ais abiectos parli teAtar.e m ' 1n,ufuo em cada uma das lutas e em aprender-mos un s
sem,e ar a disc6rdia 'e socava<a unidade entre a Chind" 'c om os olltros, no intercambio de experiencias. Co ne a Uni ao ,Sbvie'!ica. Poreiii a's suas intenc;:6 es J)~'o seguiram-se e~ltos cOl1sideniveis ern todos os paises
cPUsegu;irao mals do que des~s)J.e ra. lo$':·; Qs J;lossbs so~ialistas e ;no,s Rartjdos cOntl1nistas qqs diver;30s
dO ls parses, a C~ina e a Uriiao Sov ie tica, assim como palses, tanto no seu trabalhocorno nas snas lutas. E;
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apesar dos lmpenahstas e reV1SlOntstas modernos coli·
tinuarem jogando por debaixo de cord as para socavar
a unidade inte,rnacional do proletariado, esse jogo, tal
como anteriormente, fracassani.
'
"Na actualidade 0 imperialismo esbi sofrendo serios
golpes pela crise econ6mica e conflitossociais. 0
sistema colonial desintegra-se cad a vez mais, e ,no seu
seio aumenta a tendencia para a decomposi<;ao.
, ,,0 socialismo e os movimehtos de independencia
nacional, e a luta na defesa cia paz mundial apoiada
pelo socialismo, fundiram-se para se converter
numa tonente inesistivel. A luta ag{)niEante dos imperialistlis e de todos os outros reaccionarios nao os
salvarao da sua extinc;ao final.
«0 pov/) chines, dirig:ido pelo Partido Comunista:
cia China, esta trabalhanclo com entusiasmo, tendo-~
eolbcado tarefas ele'/adas, elaborando resultados maio-

1"es; melhort!s e, fIlais ttol'l6mtcos ITa edlfrta\ao do sociaIismo. No ultimo and conseguirarn triunfos sem
precedentes na , edificat;ao econ6mica e cultural da
China, triunfos que cont1nuaram ' a robustecer a COR'" "
fianc;a do povo chines no nipido <i~envolvimento dito
edificac;ao socialista. 0 povo chines t.em obtido cons'
tante ajuda e apoio fratern:o da Uniao Sovietica na 500luta pela reconstrut;ao e defesa do pais.
"Em riome do povo chines, expressamo~ 0 n"O&~ ,
coralial agradecimento ao povo, ao governo e ao !'>ar~ ~
tide Corri'unista da Uniao' Sovietica. Desejamos ao
XXI Congresso do Partido Comunigta da Uniao So"ViHica tada a especie de exitos. Que novas e grange3
vit6rias coroem os esforc;os do Partido Comunista da
UniaQ Sovietica, que condul 0 povo sovietico na luta
pela edificac;ao do eomUuFsmo e pela defesa da paz
mundial "'.

SOBRE A ORGA.NIZA~AO 1\0 11 CONGRESSO

Quais sao as deficiencias principais do BOSSO traA segl3nda delicieri'ci'a e ,,', estre"ez6' .da noss!i
balho de organizac;ao entre 0 proletariado industrial organiza"ao em clgumes> f~rtes conaentri~<;5es
do BOSSO Pais?
proletarias do Pais.
A primeira e a deficiente vida politica das nos~m classes numerosas como, por exemplo, as dos
ties celulas de empresa, a sua fraca liga<;ao com operarios texteis, conserveiro!!, portwirios, da constru~
a massa operilric.
c;ao civil ~ ' outras" a organizac;ao do Partido e muito
As nossas celulas de empresa devem reflectir a vida reduzida e mesmo em claises tlio importani'es como as
e os problemas diarios dos trabalhadores das fabricas, dos metalurgicos,. corticeiros, dos operarios da indusdos portos, das minas, dos transportes" etc. e serem tria qufmica" da ce'ramica, etc., ela esta longe da real l
os verdadeiros centros impllisionadores da luta da i'nfluenda do Partido entre estes trabalhadores.
'
c1asse operaria pelas suas reivindicac;oes &on6micas e
Por outro Ittdo os efectivos de organiza<;ao em cada
politicas imediatas.
empresa ofganizada, silo em geral, muito reduzid os
Para isso e essencial que toda a sua actividade es- em rela<;ao ao numero de operarios que nelas laboram.'
teja vinculada as massas laboriosas nos pr6prios locais Ha algumas gran des empresas com mais de 500 orede trabalho, nos sindicatos, nas diversas colectivida- rarios, onde apenas a centesima' parte esta organizada
des, em toda a parte onde se concentram, vivem e no Partido ao passo que em muitas outras contamos
lutam os trabalhadores.
'
apenas com um, dois ou tres camaradas; Como se ve,
Contudo, a .liga<;ao estreita com a classe operaria tambem aqui' 0 recrutamento e uma ingente tare fa do
nao pode ser reaIizada sem 0 desenralzamento de to- Partido.
do 0 espirito sechirio, de tbdas as form as rotineiras
' Urn aspecto muito deficiente ' do nosso trabalho
de trabalho que impedem uma estreita Iiga<;ao a gran- organizativo e 0 que se passa, por exemplo, em relade ,massa dos trabalhadores.
c;;ao as empresas-chaves. As nossas dificuldades em
E necessario quebrar a carapac;a do sectarismo e distinguir 0 fundamehtal do secundario tem-'nos imvirar todo 0 trabalho dos nossos quadros operarios pa- pedido nestecaso de ditigir 0 esfor<;o principal do
ra a solu<;ao dos problemas vivos da sua class~, para nosso trabalho ' organizativo para estes sectores, muil! luta pelo aumento de salarios e contra 0 desempre- tas vezes decisivos, da luta da classe operaria.
go, contra a «produtividade» e todas as form as de
Isto mostra-nos a necessidade de levar a cabo um
explora<;ao patronal, pelas Iiberdades sindicais e pela ' ,auxilio em profundidade aos nossos quadros ~ orgaAmnistia, pel a Democracia e peIa Paz;
> ni2ia<;5es oper*rias com 0 objectivo de' penetrar e alarE evidente que a organizac;ao e a mobiIiza<;ao dos gar a nossa influencia nestes grandes baillartes da
trabalhadores para as mais 'variadas form as de luta classe openiria portuguesa que Sao tambem , em poexigem, antes de mais nada, a modifica<;ao radical dos ~ncia, os n'iaiori§ baluartes do Partido.
nossos metod os de trabalho de maneira a fazer do
A estreiteza da nossa organiza<;iio, entre' <is operarios
trabalho de massas 0 ponto convergente de toda a industriais s6 sera quebrada,alias, qUando pusermos'
rtossa actividade.
,
as nossas celulas de empresa a ,discutir os problemas
Isto significa que as discussoes devem ser orienta- que mais interessam aos trabaltiadores, a discutir as
das pelos camaradas controleiros e pelos, organismos form as de os organizar e If!'var a"lUta, a encontrar as
dirigentes de acordo com esta exigencia,fundamental. formas praticas de alar&ar a diftisab da imprcnsa e dtf
Reunir e discutir, mas para ' organizar e' movimentar , debater' e difundir entre. as nlassas 0 Programa do'
as massas laboriosas - till deve ser 0 lema de trabalho Partido, em resumo: quando as puserriios a viv'{{
das nossas , eelulas' de' e1ripresa i!' dQs organishlos poli,ticamente.
dirigentes.
. ( dp Iflfr;ll me (lpresentcfliaJ pi!t~ cflitftci'i''ddit JOA.o J'

