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Per

nalisando a ~Hua~ao 'd a classe operaria e reStantestraba l hadores, em 8 de Dezembro de
• 1958, a C o missao Politica constatava muito
jusla'mente :
'.
« A crise economica em que se debate 0 nosso

pais estd pesando duramente sobre as classes
la boriosd"$ da llG!;:ao.
~
« No momento pl'esellte ,a ecollomia nacional
arrasta-se num profundomarasm o; as mais modestas econ omias desaparecem na voragem dos
monop6 lios; ala$fra CQm9. n6doa de azeite a
miseria e 0 de$em prego inlre 0 operariado industria l e agrico la .,.,»

A MI LCAR

10. Por isso, ao. mesmo lempo que moslrou as massas'
Irabalhadoras a:sifuat;:ao, a Cornissao Polrtica indicou- Ihes 0 caminhQ . da luta como 0 unico a percorre r
para alcant;:aren'i uma melh o ria das suas cond it;: 6 es
de vida . . .
_
Na sua reuniao de Janeiro passado, 0 Comite Ce ntrar do nosso Parlido con[irmou e melh o ro u a ana li se
e orienlaeao da Comissao Politica . A o constalar 0
a"gravamenta das condi t;: 6es de vida dos trabalhadores, 0 Comile Central rnoslrou-Ihes que isso se devia
tundamenlalmente a polrtica anti-operaria seg uida por
Salazar e a sua camarilha alraves de mais de 30 anos'
de governo. Apontadas algumas das causas, 0 Co mile
Central aponlou 0 remedio: ~ unir e organizar a
. clas se operaria e restantes trabalhadores pars as
I;>atalhas difieeis per aumento geral de salarios;
fornas e ordenados ».

Mas, a Com issao Po lffica do nosso Comite Central
nao se lim itou a analisar e a constatar a situa eao, ela
opo ntou algumas med,i des que, uma vez postas em
pratica, permitiri &m melhorar rapidame nte a situa~ao
econ omica do pais e proporcionar imediatamente um
8ume nto geral d e salarias sub stanc ial. Eis algumas
-LUT AR E SEMPRE lUTAR
des medidas e,nta o apontJldas:
_
«... Reduzir ' os lW:fOS da ol igarquia /inanceira,
Pela sua propria e durissima, mas rica experienc ia,
aca.bar com 6 imo ralidade de se ver urn reduzido a classe operaria e restantes t,rabalhadores co m preen;
pu n hado de. mo nopoli stas gan har fortunas colos- - dem cada vezmelhor quJ fern de percorrer um tal
caminho para eviter que a miseria aume nte -nos seu s
sai s, enquanto Q pOVO se defin ha e pauperi z a.
«.• . Reduz i r os ga'stos extraor-dinario! com os lares. Por esta razao, sao cad a vez em ma ior numero
preparativos de gI,Jerra e a r epressao.
os trabalhadores quI'! seguem as palavras de ordem do
«. • • rever a politica tri butiH ia, distribuir mais nosso Partido, q,~E! assume assimno vas e ma i o rE~()
equitativamen te a carga dos impostos., fazendo pa ~ responsabilidades.
gar ma !s a q uem tem mais, libertando das contriDando 'prova de uma admiravel rntur~ao, apre nde n' bui 90es os trab.a lhadores e outras classes de mo- do com g rande rapidez no fogo da luta, a classe o pedestissimos recursos.
raria e restante's trabalhador~s lem sab ido enconlrar,
«. • • aeabar com IS deserimina9ao do nosso eo- em muitos casos, as [ormas de luta e de organizat;:ao
mer,eio exlerno que rouba aos nossos p r odutos de mais indicadas para cad a caso cori crelo e circu ns'" exporta~.ao os rieos mereados dos paises socians.: landa dada.
"
tas ».,
Os ultimos 6 meses, como 0 «AvanleJ » tem noli -.
N aluralmente q ue a Comissao Polflica sabia que 0 ciado, [oram assinalados por loda uma serie de lu tas
go:~~ roo de Sala zar nao consenlirla. po r v.o ntade pro- da classe operaria e reslanles Irabalhadoresde cara cpr i ~ ', n i;m a ume n to geral de salarios, e que se oporia, ter .econoIT,lico, social e politi.co em que participara m
enqua nlQ {ludesse, a que os .. palf:Q.es c ~ eg a ssem a um dezenas de .milhares de Irabal hadores da cidad e e do..
acordo com os trabalhadores com vis ta a ;:1m au men- campo. Foram os Irabalh crdo res dos Iransport~ s co lec-
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~t ivos do Porto, ' os operari,,?s d~ Carri;> de p ;\bQ,il, 0,5 ap.a r>,l;l av
a 9,fan.~e .sova ,d:jzia para 0 ~versari o.:
p adeiros do Port~ e Lisboa,. o~ .,m~talurgicos de ;t~sb?a, "Tom~ ,Ia ·s ue e p \l ra aprenderes ... .)
'
.
Porto, Braga, GUlmaraes, V1ilnil do CasteLo, .$an.1arem,
.
etc., os ferroviarios de todo 0 paiS, o~/:" " iros da
OS MINEIROS DEALJUSTREl
Marinha Grande, texteis de Guimaraes
'b oa, o s'
mi neiros de ~Ijustrel , S. 9 0ming ,?~ , V Qlb6 .• ". ,/ portua:
A luta destes v f.tl entes trab'a.\h ad o res do Sw bsol Q.'tem
1'I0S de Lel xoes e P'orto e os operariosagrfcolasde ', ,sido uma luta her6ica~ Trabal hand o em du ras co ndi.A lpi ar<;:a e de variaslocilJidaeies ·d o Alentejo, os ' mC(- 'c;: o es eles sa o do s ·tr~,~ lhadore§ mai s m ~ pagos. ;fm
loris tas e trabalhadores d os p{ odulos quj mf.cos de .Li;;- fevere iro numa gra nde concentra c;:ao no sindjca40w m
boa e arredores, os p$scadores de bocolhau de l odo 0 su a C om issao de Unid ode a fren te, eles reC'l am aram
,0 pOlS e dos beroic'os ,£?escs,lddres .i;Je sardinha de Ma~ 0 aumento retroa c tive) de 1$00 po r d io prom etido po r
Josinhos, Poy,e q
¥Rr:t;j,IJi ~ ViliJ do .€ onde, N w .aQa ,e .um 'dirig,(i! nte da m ina ha meses. fSfe sim ples [ oc to mos./vIurtosa, dos medjc.o,s ,e do s pro fessores do ensino tro a re s i~t enc i a do s patross estrange iro s, apoiados
par ticul or, os leileiras do Po rto e o s papeleiros da Abe- cr iminosi3 mente por Sa lazar, e, po rla nto, qu anto e di'~
:: heira,- dQ§ J.j'pc5grQiQ~ de t isboo e de outras 10falid(l- [Ici l {o da a 'Iuta qu.e 05 va len les min eiros 5 tliO ob riga- ~
des,. Ci~ Op f:lf~ r i OS dos pedr eiras de Carenq ue, Pero Pi.- do s a ·I~· avar pa ra nao se deix arem mal ar P-eICl Jome.
nhelfo .~ Zon Q cJe f asc oj).iS, etc., etc, - Iodos, qesde as
,ResO'l vid o 0 p-roblema de 1$00., os mi neiros, que nao
sim p,l e~ 'expo si<;:oe$, assinadas O.U .1) 80, p a.;;sando pelas c.tJegam 0 ganh ar em med ia 30$00, aprese nia:am 0
d il ig~ri c i a ~ c!as Comi sso es qe lU,f)Jdad,e j,l,I.n lo dos pa'-. pedido de aume nto de 15$00 d~a ri os !Iil;lri'l{oz!?rem face
Jroes, dos si ndicetoli e dos a,wtorj dades aj e as cO.fjcen-", eo c:~;z.s c e nt e aumento 00 CUSI0 de vida. M uilojuste.
trac;:g es ma$sj vas n ~ s empreSal.$ enos ·sJndjcalos eo mente eles pro curaram por mei0 de dil igenc ias e con IJqpa lh o lento e a greve, a ludo 'I em recorrido para centrac;: o es consecutivas no seu sind iceto e no largo
cOf1~ e gui rem imf'or e~ gum .<l s das suas re ivindica c;:oes da vile, fevar a direcc;:ao deste a defender, a apoiar e
,.
a luta rj untamente com eles pel o aumenl o p ed ido.
mais imedietas.
,Ni;ste ar tlgo qpena& nos q lJ,ere<illos refer~ ~ a e4gumas
'lo ng e de enco ntrarem a co mpreensao do ministrGl
il.l,tas de c ar acte ~ e.g Jn o mico Hue ~nsideramos ma is da § C o rpo rac; oes, que :rale constan temente na dere sa
im porla ntes:
do s in teresses e d ireitos des traba1 hadores, estes pu deram ver qtiJe eJe. defendia e derende sim., os inJeresOS PORTUARIOS 'DE l EIXOE5 E PORTO S~ igo istas dos monopol islas estrange iro s. Em vez de
mesmo simptes promessas de ' esludo do pro bl ema,
~ogo em Dez e mb ~o de }95a. os pOf tua rio s de Leix6e s er;neec;a s de re pressao viol enta, eis a re·spo ste do I.N.T.
e ,Porto rccl ama ram au aves do Geu sindicato aume nto e do·s dono s da mina. Tendo 0 apoio d a popule c;: ao
d ~ salari os e um nov o conl ralo col eetivo de trabalho. e d a nd~. ~r o v a s de grande co mba livi dade e persis ten F.:ace recusa termi nante do M i nistro das Corporac;6e~ cia, os mineiros procuraram sempre obter 0 aumen to
as po rtuarios o rientaram imed iatamente a luta para sem reco rrer a rormas superi o res de luta . Juntamen te
jun to do pa tro nato, a quem apresellieram d irectamene co m os seus co mpl).nheiros da mlna de S. Do mingos,
as sua s reivi ndicac;:oes. Encontrando tombem It opoj;i- ales en via ram uma exposic;:ao' subscrita por cerca de
c;ao d os patroes ao s seus justos pedidos, os trabalha- 1.500 aos d irigentes da mine, eo Sindicato e aQ I.N .T.
dores dos po rtos de Lei :j(oe!;. e Po rto p(lssaram muito ew ondo a sua situac;:c3o de mlse ria e moslranao 0 ,
correctame nle a um lipo superiDr de luta, ao. trebDlh o quanto seria ainda modesto 0 seu sa lariQ com os
leh to e, po r vezes, t'i pequenas poraiizac;oes p6-l'a 15$00 de eumento que ped iam .
An t·£) a recusa terminante a quatquer au men to e a
vencerem a resish~ncia do -palroneto.
Pressionando sempre a ·dkecc;:ao do seu sindic ato ameac;: a de re p-ressa o, os ml. neiros nao. tin ham ou tr ~
pa ra defender e pugnt'ir pell}S reivindicoc;:oes da classe cami nho a seg lJ ir senao 0 de passerem a· l'l ma fbnm ~
ju nto do go verno e do patroR<'llo e GOn~ il1uando com supe rior de luta, em bo ra contlnuassem a pressio n.ar
o trabalho lenlo num admiravel espfrito de unidade e pot meio de concentrac;: o es a direcc;: 1i o do Sin d icato
combativ idade durante cerea de Ires meses, os portu- no se ntido de esta pugnar pelas re ivindic ac;:oes dos
arios acabararn por obter a viloria: 30 b / o de aumento mineiros. F0i 0 que eles muito justamen te fi zeram
d~ salarios e outras regelias. Tres meses depois, ou pcissando a fazer (;cera) do que resultou terem feito
se la, em 8 de Junho passado, es regalios cOhquistadas be ixar a produc;:ao para, cerca de metade.
Durante , meses .o s- mine iros, nao o bstante to das as
erem consignadas nutn novo contralb colectivo, outra
pressoes e ameac;:as,; mantem-se na !uta sem ced erem
das aspira c;:oes dos portu arios.
Quando da essinatu ra do co ntrato todos puderam um palmo . Procurando quebrar ' a sua res istenc ia, ,)S
veri ficar com os seus pro prio s o lhos a verdadeira face patrxSes despede m alguns, mas sii o fo rc;:ad o s a recuar
'do demagogo ministro das Corporec;:oes, que pre ten- ime d iatame nteente a ameac;a de' todos irem p~ ra a '
'
dendo l azer esquecer 0 aparato repressivo co m que g reve.
Ve.n do a firm eza de s m i ~e i r os , o s patroes, estrangeirodeo u a Ida d os portua rios e esco nder vergo n-hos amente q ue fo i dev ido e essa luta, dura e prol o ngada, ro:, .3poiados iHtelremente pel o I.N.T., proc uram entao
e so e. ~Ia, que o s pal i'oes que ele serve tiveram de um e~ t rcta() ema para a s en g ana r e mc neet ar, q ue conceder, g ri to u q ue jam eis cE:defia 0 press6es. de qual- sislio em oferecerem 0 aS5i:;atu ra de um C::lntrat) co.quer especie. 0 tni nis'tro das Corporac;:oes fez-n o s -Iectivo de trabal hb; .masc{) m a cond id o de naOh av.af
lernl'l rar a hi slo ria daquele f,anrerrao que,~mpr& que mai;;. 5.Sl ltJrio mfh imo/ .de p'essarem apenasa .receb~r
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po r cada' vagorfil cfe- rflil1itrl i:; af'tan caCJ 6? P"6r:esr~rstio , v8riaS>b1dhil6es em apreseflfar urn pediocit ge' 20$00 de'
PJocesso ptocura-iarii tbrn!9r nU1e a imporlb<hte~' arri'la aumentb por dra com escala m6vel, traoalho garantid'o trabalho lento quando Jsada c&tiY·EfnfEfu temerir~ . . do olfpt-b11'd io em caso de desemprego, elc.
,
No momento em que escrevemos"chege-nosa 'no/fl
De p-rlhClpio, os dirigentes doSindicato rnostraramcia de que 0 gover;.o de S-tJlazcir ~ri VldJ" ~ontra os' mj. ·sa completamente de acordo com as reiv indicac;:6es ,
:1~iros um numerbso bJlndo de a~~tes d,a !IDE, P.S.P.: ac dfcladas pelos r'netalurgicos. Mas depois comeC;:,aram"
e a G.N,R. que com despedlmentos, prlsoes e sob a;) corJ:1 delo n:gas e a tentar impedir a ida dos metalurgiame:ilc;:a das metralhadoras, procura tbrc;:ar os minei: C05' ao Sindicafoi Para isso, os dirigentes do Sindicato
rosa vol tar ao rirmo de trabalho anteridr'sem primeiro ' passaram a recebe-Ios acompanhad05 pelo consultor
j6rfdi'c o que, em vez de defender os seus interesses,
atenderem as suas ju'Sf~s reivindicac;:6es.
Qualquer que se jbd're'Soltado im ediaf6 da luta,'es- ' pois para isso € pago com 0 dinheiro dos metalurg(tamos absolulamerlre ce<rtbs de que, 'm esmo um po uco coS, entrou no- cam inho das ameac;:as e das provoc:a, mais tarde, 0 resul ra d'0 dela sera posttTYo. 'Para ja, ela c;:oes.
.
•
<:feu €lOS mineiros uiii'~rlca e x pe~ien·cla, mostrou-Ines
Quere-nos parecer, que a mudanc;:a da posi<;ao dos,
o quanto e preciso,mes1\io indispe'nsave'l, a organiza- dirigentes do Sindicato foi devida, no fundamental, a',
C;:'ao de Comissoes d-e l..Midade em t6 das as secc;:6es intimi dac;:6es do Ministerio das Corporac;:oes. Apesar'
d'a mina, um coman'd o~' tl'rme e audaz (que nao pode de tudo, os metalurg icos nao devem, do modo . neser outr~ senao , a org:aniz'ac;:.ao do Partido) que oriente nhum , deixar de ir em massa eo seu sindicato dis~utit
e coordenea lul~ em lodas as suas tormas e, que sai- os problema,s da classe e tudb fazereITl aj para levar
ba orderlBf 'a ofensivq e tam,bem a retirada organiza- a direcc;:ao a secundar os seus pedidos, parcial ou'
da nas condicoes accinselhavel~, e a manutencao em totalmente.
lodas as faces do"lula, da u'n idade co~b'ativ a, da granEm I3raga, a totalidade dos- mefalurgicos tem feito
de ma io'ri a dos rriineiros - mostrou-llies que Salazar reunioes, escolhido as suas Comiss6es de Unidade e
e ' 0 seu goVe rn'~ ' servem apenas os interesses dos realizodo concentrac;:6es junto do Sindicato lutando
monopolistas. '
por aume nto e por um novo contrato colectivo. Qu. A organizac;:ao do Parfido da re §lai'l acompanhou trb tanto sucedeu no Porto. Tanto em Braga como no
e ajtJdou, ' co'mo e~a seu dever, d~sae 0 princfpio os Porto, em vez de encontrarem as di re cc 6es dos sindiher6icos minetr'os em luta. Quere-nos parecer, entre- catos para tratarem em con junto da ac~ao a em preentanto e desdeja;' que ela naO'soube 'o'u nao foi capaz der para obterem a, satisfac;:ao das suas m6~estas rei- )
de orienta r convenientemente os ' mineiros de toda a vindicac;:6es, enconftaram os sindicaros ocupagos pe;
re.giao pera secbndarem a luta dos seuscompanheiroS; la pollcla. N ao se intimidando, os meialurgicos de '
de Aljust~el, uma Vez que o~ seus probl'emas eram 05 ambas :as cidades, elegeram em verdadeiras 1,)ssemm'esmos, e'as masias traba lnadoras' da regiao e 0 co- bleias de rua as ,suas Comiss6es de Unidade. No Porto
mercio local contra a repressao e em apoio dosmi - ' mais de 700, uma vez que n§o podiam entrar 11.0 sinneiras em luta.
'
dicato, dirigiram-se em man'ifeStac;:ao ate ao « Jorn al
Por outro lado lera hi'lVido 'Uma certa rigidez tacti- de Notlcias» a quem pediram para tornar publicas
c ~ q)Je convem discutir e reciificar com rapldez. Ca~ as, ?ua.sreivindi~oc;:6es. Claro que q censura nao perbe-I'hes ,pois,"' analisar t:)d6 0 desenvolvimento da luta mitiu que tal se fizesse.
e transmitir depois a todo 0 Partido, atraves ,de
Tanto no Porto como em Braga, ' os metalurgicas
«b M ili tante ',,' as conclus6es dessa analise.
'aliaram a sua luta por aumento ,de salarios, a luta pe la
de'missao de SalazaJ, mostrando assim uma elevada
compreensao de que a sofuc;:ao cabal dos seus proOS MET AlURGICOS
blemas economicos ex fge profundas modificac;:6es PQ- ,
, Em Lisboa, Porte, Bfaga, Viana do Castelo, Guima: : Irticas e que no momento presente 0 maior obstacuto
raes, San tarem, etc., ' os metalurgicos «empurrados ao' aumento pedido para os trabalhadores fa~erem
pela tome» la n:;:ara m-se na luta por aumento de' face ao aumento cresd~nte' do custo de vida, e Sasalarios.
lazar.
No Porto a acc;:ao dos metalurgicos foi temporaria A caracterfsti ca tundamental desta 14ta tem consist'i- .
. do em os metalurgicos terem orientad,o a sua actua- mente retard ada em ' ccinsequencia da brutal rep resc;:ac:iquase exclusivamente para os sindicetos, 0 que sao que, o governo fez calr sobre os metalurgicos.
sem dU Vi da nenhuma Ihe dftuum Coracter larg o. Mas Nos outros lados a lula continua a desenvolver-se
s6pcJr si nao e 5uticien.te, necessita de ser sempre visto que 0 governo e alguns patr6es ~ontinuam surcQordenada com a acc;:ao junto dos i:iatroes na empre- dasaos pedidos dos met~ilurgicos.
sll:Representantes Sindicais de muitas empresas de lisEsta situac;:ao exige portanto, a intensificac;:ao da
bo6 (Sorefame, A. Alves, Flo,escente, D' Argent, Parry luta junto dos sindicatos a escala n'acio f},a l. e a pass.a'& Sbn't~lectro-Arco, Carris, Estale fros da CUF, Nacio- gem imediata is ,ac,,50 nas empresas, iunto do panal de I'lavegac;:ao, Colonial de Navega:;:ao, Sociedade trona to.
A experiencia da pr6pria luta em curso, mostra que'
Gered, Argibay, Metalurgica de Benfica, A. Silva, CEl,
Refinklria Col onia l, lampadas lumlOf, etc., etc.,) diri: i l~ p nde os metalurgios aliaram a luta no sindlcato a '
gem-se varias ,,\eze;s ao sindicato acompanhad os porc o ['uta na empresa obtlve'ram ja 6Igulils- pume_ntos, c 9 m~:"-, ,
c~nhen ,as de mel~W!t~,i<;;o~};._a' c!isct;ftirem com adirec~ ", sa~Qs casos de Alfreoo Alves/ de Metalurgica da Da-
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Por outr~ ladp irnporla remedjar urna grave aeficiencia que se .tern verificado na· luta em curso e que
consiste ern os metalurgicos nao terern .escolhido e
eleito Comissoes de Unidade suficientes para orientarem e cGordenarem a luta pelo i5umerito tanto iunto
dos sindicatos como nas .empresas. Sem organiza<;:ao,
por defic'iente que seia, e praticarnenle imposslyel
trayar uma luta com probabilidades de e,xito.
As celulas do Partido nas empresas metalurgicas,
cabe 0 papel decisivo na orientac;:ao e organi'za<;:ao
da luta; Elas deverao fozer imediatamente !Jm balan<;:o
do caminho andado, anill'isar ,odo 0 sew tra balho
cOm esptrlto crrti~ci e lomarem medidas pr6ticas para
a luta ir para diante, ate OS rnetalurgicos obrerem
aumento de sa larios,

A GREVE DOS PE5CADORES
A greve heroica dos pescadores de Matosinh os;
Povo a do Varzim, Vila do Conde, Afurada e Murtosa;
que na altura, .que escrevemos, se prolong'b ha doi;;
(J1eses, e a exp ressiio maxima, no momento actual, d(l
combati'(i'dade dos trabalhadores porlugueses em lutg
por '· aumento de salari::>s.
.
lJma greve de mais dep,OOO pescadores durante
dois meses, 'tem, nas co ndi<;:oes do fascismo, uma
i porta ncia extraord i naria,
Em primeiro lugar, porque mais uma vez; e de, for'ma brilhante, pela sua longa dura<;:ao, se rompeu com
a ilegalidade do salazarism::> que, como e sabido,
proibe as greves por lei. 0 exempio dos pescadores
nao deixara de frutificar entre todos os trabalhadores
portugueses que saltondo tarnbem por cima da ilegalidade fascista recorreriio a greve sempre que 0 go~
verno e 0 patronato se mantenham surdos aos seiJ~
iustos pedidos de melhoria das sues condi<;:oes de
vida.
Em segundo lugar, p::>r'que os valentes pescadqres
tem resistldo heroicamente a todas as tentativas do
governo e dos grandes armadores em os dividir e os
reduzir pela fome, Num pais como 0 nosso, on de todo e qualquer campanho de solidariedade das c lasses
tr~balhadoras para com companheiros seus em lu ta
e reprimida ,ferozmente e em que, por maii que se fa<;:a, 0 auxflio economico e sempre insuficientissimo, a
resistencia heroica dos pescadores e , dos seus familiares, ao mesmo tempo que causa a admirac;:ao de
todos, mostra que mesmo nas piores co ndi<;:6 es e possivel luter contra os nos,sos E-xplorad o res. Continuando ern luta mesmo depois do esgotamento I alguns
pescadores tiveram de ·ser hospitalizados por terem
caido inanimados pela fome I os pescadores de Matosinhos, for<;:aram, mais uma vez, Salazar e a sua camarilha de monopolistas sem-patria a mostrar a sua
verdadeira face de inimlgos dos trab alhadores.
As variadas ac<;:oes em defesa da sua unidade levadas a efeito pelos pescadores e seus familiares por
meio de reunioes, concentrac;:oes nos armazens dos
a,meoores, na Capitania e Casa dos Pescadores de
Matosinhos, fez fracassar todas as lentativas do governo de Salazar em manter a greve desconhecida
. dos trabalhadores e do povo portugues.
Dadas as caractertsticas fascistas do governo e do
regime portugues, uma tal greve, nao devemos hesitar
em 0 afirmar, tomou meSmo um alcance internacional.
Embora nao se podendo tirar ia conclusoes mais
ou menos definitivas por desconheci mento do final
da luta e dos resultados alingidos, parece-nos ser ius.to, entretanto, apontar desde ia algumas deficiencias
verificadas nq decorrer da greve.
.
'
A primeira consistiu, quanto a nos, em os her6icos
pescadores considerarem de principia, que seria mendigar se fossem em massa iunto dos a rmadores, das
autoridades marftimas e das Casas dos Pescadores
exigtir 8 satj sfa<;:ao rapid,a dos seus mo deslos pedidos
para irem pNa 0 mar. Os pesc3dores consider avam
que eram ' os patroes. tlue qjrecisav6m celes e ;~ao
eles dos patroes. t verdade que se cs pescod ores n:fo
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Por me io de algumas concentra<;:6es nos se.us sin,.
dicatos e por exposi<;:oes assinadas por milhare5, os
ferroviarios de todo 0 pais vem reclamando tambem
aumento de salarios e orden ados. Quer dizer, todos
os re~roviarios estao interessados em melhorar as suas
desgra<;:adas condi<;:oe;> de vida. Ceriamente que a luta para 0 conseguirem nao e facil, e meEmo muito
diffcil, mas merece ser travada se os ferroviarios nao
querem ver a sua situa<;:ao economica piorar mais
ainda. A exposi<;:ao e as dil ige ncias iunto dos Sindicatos sao formas de luta a por em pratica diariamente
e devem continuar, ma? para terem alguma fOI'<;:a elas
devem corresponder
importancia da classe, quer
dizer, as e1<posi<;:oes clevem reflectir os interesses de
toda a clesse e nao apenas deste ou daquele sector.
t uma unica empresa a explorar dezenas de milhares
de trabalhadores, devem 'ser todos, pois, a lutar unid05 pela satisfa<;:ao das suas reivindicac;:oes, E, assim,
em vez de 1.000 assinaturaS' dos empregados de escritorios e de 1.000 dos ferroviarios de Campanha
pedind::> aumento, poderfamos ter 10, 15 ou 20.000
de todo$ os ferroviarios.
Quanto aos sindicatos, 0 goVerno e a CP tivera m
o cuidado de criar varios para melhor dividir os ferroviarios. Nestas condi<;:oes, para darem maior for<;:a
a luta pelas suas reivindica<;:oes sao necessarias concentracoes simultaneas em todos os sindlcatos da c.p..,
nao apenas com 100, 200, 300 ou mesmo 500 ou 6CO,
mas maiores que reflictam a importancia relativa de
cada um dos secto res da CP.
Mas sera isto suficiente? 0 mais provavel e, que
nao seia, pois tanto 0 governo, que como se sa tie
o principal dono da c.P., como a empresa nao cederao de vontade propria. Eles sabem muito bern que os
salarios dos ferroviarios sao baixos. Entao que fazer?
Passar a actuar t-ar'nbem directamente iunto da empresa, por concentra<;:oes nas sec<;:6es e junto da direc<;:ao geral. Sera a luta travada naS varias frenles e
elevada a formas superiores como trabalh0 lento, paraliza<;:oes curtas e greve de mais ou menos dura<;:ao
que levarao os ferroviarios a obter oaumento.
Isto e x i~e certamenle um mlnimo de q rganiza<;:a 9
e, em p::ineiro lugar. ,organiza<;:ao · do ' ParHdo em
lodos os seclores da' CP:
.

a

e

a

m

__ _

_

~_~__

0

MlLiTA.TE~

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

,

peicassem os ar'madores nao pod e tiam sequer existir. cos de Alfredo A l v~s, aos o,perMios , da, Metqlurgica
[ verdade que os pescadores; iuntamen te com tod os da Damii)ia, ao's 4.500 pescadoresde Bacalhau, aos
os o utros trabalhadores, podem ·-muit0 bem passar , operarios 'ag r fcolas de Alpiar'<;a, etc., etc.
,
sem os patroes, mas isso so 5uc!,!de,ra qu'a rdo a classe
t Um o utrb aspecto a salientar e que em muitos lados
operaria e restantes traba lhad ores; depoi5 de mil e os trabalhadores rec lamam aume~to com escala mouma lutas varias, torp arem conta do poder po litico. vel, que r dizer, sempre que aumen te 0 custo de vida
Nas condh;:oe s do c api talismo, e necessario ter em os salarias deverao aumentar em igual propor<;ao e
conta que os tr abalhadores para viverem tem de tra - simultaneamente.
balhar para os capjta lis tas, tem necessidade de COI1 [ de realcar tambem 0 facto de os trabalhadores
duzir contra eles uma implacavel luta de cla sse s ate terem passado a servir-se co m mais insistencia e maos liquidarem com o classe. Mas, €s ta claro, tem ne- ior .Iargueza dos' sindkatos na luta pelas suas reivi ncessidade de lutar sempre por melhores condit;;oe s de dicBc;:oes, 0 que contribuira, ' 5em duvida ' ne'1humD,
vida e paraisso negociarem com 0 patrona to para para oproxi mar mais Os trabal hadores uns 'dos outros,
nao serem reduzidos pela fome.
para forta!ecer e alargal' mais' a sua uni dade e amA segu nda consistiu em os pescadores iJao conside- pliar a luta .em todos os locais de trabalho por aurarem necessaria qu alquer organizac;:ao, pois, segun do. mento de sal arios e pela liberdade sind ical.
d iz iam , es iavam semp re iuntos, ac tu ari.em sempre iunINSISTIR NA LUT A POR AUMENTO
tos, etc. Realmente tern sido admiravel a forma rapida
co mo os valentes pescadores ' tem actu ado sempre que
DE SAlARIQS
o governo e os armadores tem tentado matricular alguns para desta forma os · dividir e qu ebrar assim a
A s conclic;:6es de vida , das massas tr~balhadoras
sua resis tencia . Eies tem criado verdad eiros piqu e tas longe de melhorarem pior am a cad a dia que passa.
massivos de greve em que 'as sues mulheres e filh os Pioram porqu e 0 cus to de vida sobe constantemente,
tem participado de uma forma activ e. Por outro lado enquanto que os salari:l s e ordenados aumentam muio s pescad.ores nu nc<J perderam a Ifge<;ii"o uns co m.os to lentamen te e mesmo qssim i3 c usta de ~ura luta dos
outros apesar de co ncentra dos em varias 10c1llidades, Iraba lh ado res, oU ,!;:omo fo i 0 coso do funCi ona lisrqo,
Tudo isto represenla se m du vi da nenhuma, digamos, quando a camai'ilha governante, rec eando um a expfoa su a prop r ia orga'niza<;ao, mas tem faltado um c'o - ' saO,se apressa en tao , a ced er umas miga ll)as. '
mando unico, por exemp lo, uma Comiss ao Geral goOuando do (Jurnen to do fu ncionalismo publico;S.azando da confianc;:a de todos e, varias Comi5soes de la zar e a sua ' camarrlha gritaram aos 4 ventos q'lJi'! se
Unidade Locais, e sim ultaneamente, d·ado -0 caracter jmpedir ia, por todas as forma s, a 'alta ldo custo de v ida.
ilegal da greve, um C o mi te de Greve Regional e vaOue se verificqu" entretanto ? Aume,ntou a C1) /ihe, a
ries comi tes de greve locai s actuando fora das vistas lei Ie, 0 tabaco, 0 peixe, a hortalica, etc. 0 aumento
dado ' ao funciona lis mo foi quase' an'ulado passados
do inimigo.
i
'
Quere-nQs parecer que se tivesse sido possivel exi s- pOljc:os mese~.
.','
.'
tir desde 0 princfpi o um Gomando linico, a greve te ria
E no que respeita a ma is de 2 milhoes de O'perar ios
tomado tambem desde 0 primeiro dia um caracterac- industriais e agriCo las e empregacios? Dado que para
livo por meio de concentl'6c;:oes, 0 que tQrnaria ime- estes nao houve 'sequer uma promessa de , au'mento
diatamen te' a greve conh~cida de todos, iustam ente 0 fut ur9, as dificuldades aumentaram, a miseri.a e a foque 0 governo ~ 0 grande patrona to nao queriam. me penetraram mais ainda em mui!os lares. de trabaSe assim tivesse sucedido talvez 0 des fec ho da greve Ih aqores.
.
..
fosse mais' rapi db.
No ~eu ultimo disc urso Salaza r. , nao abrju" nellhuA org'lniza<;ao do Partido da Regiao que acompa- mas" perspectivas economicas lo nge de prometer ,me"
nhou passo a passo a luta 'desde 0 prime iro dia nao Ih oria substancial da , vida, falou · em mais sacriffcio s
deix ara de t:rar todas as conclusoes e trans'milir, ra - para as massas trabal had oras., P'a ra os grandesd ubapidamente ao Partido e as mass as traba lh ado ras toda I'oe s da fin anc;:a, indus tri a, comercio, e agricultura
a r iqufssima experie,ncia colhida.
lucro s cada vez m'aiores. -Em' 1958, apenas 32 panco s
eempr'esas ' diversas riveram d~ lutros licjufdbs con *
fessados a li,nda soma de 768,213 contos •
.' ["{ora de ' duvida, pois: que tal situa<;ao coloca 5
Um aspecto muito importan te, de algutilas das lutas cl asse , operMia da ddade e do. camp o, a todos os
travadas nos ultimos 6 meses ou qu e se processam no trab alhadores ' manuais e in telectu ais a necessidade
momen to em que escrevemos, esla na continuidade inadiavel de intensificarem e alargarem a sua luta '5
do seu desen vo lvimen to, na insistencia dos trabalha - escala nac ionai por aumento de sa larios, iornas e
dores em levar 9 luta sempre para d iante pa ssando vencimentos se nao quiserem es toirar de fome ,
Ao Parfidc5, aos com'unistas cabe a grande respo ode fo~mas simp les a formas superiores. A ins istencia
na luta e a aplicac;: ao de novas forma s sempre 'que a sabil,idade de orientar os trabalhad6res, de os aiu dar
situa<;ao 0 exige, tem trazido quase sempre a viloria em todos os momento's e situe'c;:6es a orgpnizar a SUq
aos frabalhadores, ainda que em muitos casas parcial. luta sagrad a por mei nores cgndi<;oes de Vida na emFoi essa in sistenci a durante meses e ate anos .que ·, presa, na localidade, na regi ao e a escala nacional; ,
acabqu par dar. a vit6ria aos 2.900 tr abalhadores dos nos Si-ndica tos, nas Casas do Povo e dos Pescad ores
Tran~port~s Colecl ivos do Port0l aos 3eO metalurgi- - pe lo demissao de Saiaz a~ .
' J
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Por

poiJt,ica.s que se deram nc nosso pais coA. t> rno pro:testocol;1t[a
a j;lurla eleitoral de 8 de Junho
gr~yes

FERNANDO

reunl oe;; e, a uma dejas, foram dois camaradas con,.
troleiros_ Em ambas as reuni6es se falou das greve!i
de 1958, representam tambem um esfon;o que todos que se estavam a dar por todos os lados no noss6
ness! ~omunistas!. desenvolvemos. Se fizermos un: ~s pars equal 0 seu objectivo, e quanto a necessidade
tudo atento dos Informes apresenlados pela Comissao dessa zona entrar em greve do dia 14. No dia indiPoif tic a ao Comite Central do nosso Partido, verifice- cado os operarios foram para a greve, tendo cerca
mo~ que houve camarodas que ficarom aquem das de 400 operarios agrfcolas paralizado tambem 0 tra- "
r esoJ.ur;:oes trar;:adas pela direcr;:ao do Partido a 9 de balho nesse mesmo dia. No dia 17, 250 operarios
Junho. Nos informes sao apontadas as deficiencias secundaram a greve dos outros operarios e assalariadesses camaradas, por forma clara e sao justas as dos agricola, num conjunto de mais de 750 pessoas.
crrticas que se Ihes fazem.
Estes dols exemplos proyam,nos bem como os
Neste artigo, quero referir-me a dois casos concre- trabalhadores estao dispostos a I.utarem contra a calos, em que alguns camaradas provaram que nao marilha salazarista, como muitas vezes sao os nossos
pr6priDs camaradas que subestimam 1') disposir;:ao de
linham confianr;:a nas massas. '
Em determinada localidade 0 camarada controleiro luta das massas e a importancia politica dessa luta.
Porque se dara isto, camarada? Porque em nao.
discutiu com varios cam aradas de certa empresa sobre a possibilidade dos trabalhadores dessa mesma haveniJo ligar;:ao com as massas, nao podera haver
empresa entrarem em greve e a importancia que isso confianr;:a nas massas e vice-versa.
leria, dado que essa empresa era a mais importante
A c'onclusao imediata a tirarmos rJestes factos e que
da localidade. Os camaradas diziam que nao havia se imp6e que nos saibamos despir de todo 0 secta~
condir;:oes para tal, porque-diziam eles-os opera- rismo, que n'ao devemos dizer que sao as massas que
rios tinham medo e nao se mostravam dispostos a tem medo e que nao querem lutar, porque, como
Ic:inr;:arem-se numa greve. Tendo em conta a opiniao . vimos atraves destes dois exemplos bem concretos,
destes camaradas, ficou assente reco jhe rem-se assi - as massa's deram-nos uma grande prova de confianr;:a
naturas, no dia 1 de Julha, de protesto contra as no seu partido, 0 Partido Comunista Portugues.
eleicoes-burla. Porem, como €lois dias antes se tinh a
Lenine e Staline ensinaram-nos . e lig<lrmo-nos as
feito intensa agitar;:a0 com" manifesto (As Eleir;:oes massas e a auscultar 0 sentir das massas: Sem um
Foram Falseadas), as§inado pela Comissao Polftica
Partido que saiba auscultar 0 estado de espirito das
do
a 18 de Junho de 1958, e como esse manimassas e exercer uma intluencia sobre estas, e imfesto expressava o~ interesses da classe operaria, n.)
possivel levar a cabo eficazmente a luta. 0 Pa rtido
dia 30 de Junho os operarios da r;:onstrur;:ao civil nao pode dirigir a classe se nao estiver IIgado 65
dessa localidade lanr;:aram-se na greve, arrastando
massas sel,l-partidos, se nlio houver um contaelo
atras de si os operarios da citada empresa, mas estes directo entre ele e estas ultim6s, se essas massas nao
s6 estiveram nesse dia em greve, porque houve ca- aceitarem a sua direcr;:ao, se 0 Partido nao gosar
maradas nossos que no dia 1 de Julho se apresentaram logo 130 trabalho, cortando assim a possibilidade perente elas de credito moral e politico. 0 Partido
que havia para que no dia 1 de Julho 0 comercio deve por-5e · a frente da classe operaria, deve ver
. mais longe do que ele, deve arrastar consigo 0 proloca l entrasse tambem em greve.
Tambem numa outra zona, onde h6 operanos e letariado e nao me-rchar atras do expontaneo.
Para iortalecermos as nossas ligayoes com as masassalariados agrfcolas, 0 camarada responsavel discutiu com varios camarades sobre a possibilidade sas e pre'ciso que promovamos desde ia reu ni6es
dos operarios da principal empresa local entreram em massivas de trabalhadores, quer da cidode quer do
greve, visto ser muito grllnde 0 descontentamen·to en- campo, e Ili assentarmos nos reivindlcar;:oes a pedir"
tre os operarios. Porem os camaradas responsaveiS como sejam, por exemplo agora: um salarlo minimo
dessa localidade diziem que nBO havia condir;:oes compativel cem 0 aumento de custo de vida, melho,
para irem para a greve, em particular os operarios,
pore;ue -o iziarn eles- hao eSlavam unklos. Pensou- res cor.di c;:6e s ce tr ab(llho, luta co ntra 0 desemp regc,
etc .
.-se er.J promover reuni 6es de massas, no oue os
Podemos ter a certeza que se lutarmos tod o s un i' nossos camarad as concordaram, mas pens wa'm que
para i~so seria nece~sBrio vircr.J camarcdas de autros , de> c,)ntra a camarilha governante, que teremos n'o
l ados, para assisiirern as reuni6es. fizerem·se ESSaS noss;: pillS, meis Pa :', Paz e irabalho para todos.

c.c.
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Poi' CARL'OS

Dues Btitud es n'iovides por uma mesma
I'azao--a falla de confi6n~a nas massas

ac<;5es de massas de~encadeadas ,a propasiJb d,~
A-s·ultima
campanha eleltoral e, depOls desta, a P)"o-"

pasito da burla, eleitoral, deixaram na eV<?I1f<;iib polfti:
'ca do nosso pals, algumas marcas essenClalS,
.
.
Para a opiniao publica nacional e mundial; ' para os
proprios salazaristas, ficou claro qu~ 0 r¢gilwi irnpo?-/
_to ao pais ha longos 33 an os, nao tern qualqm!r apolO ,
"de massas. A base em que assenta tem de, ser, por ISSO,
uma repressao que atinge todas as actividades, to tal,
.
terrorista"
foram essas ac<;5es de massas, as mais, importantes
ac<;5es anti·salazarista do !l0sso povo, que provDcaram
a grave crise que 0 regime atravessa e abrirama9s po)"tugueses novos alentos e novas perspectivas para a sua
liberta<;ao. I
.. "
';
fez um ana que se' realizQu 0 acto eleitoral E dlJrante todo este tempo a grande massa dos P?rtuglteses
se tem posto: Que fazer agora? Como camlllh.a r para
a frente ? Como conseguir acabar com 0 terror e a explorac;ao salazaristas?
,
•
As respos tas dadas a estas perguntas tem sido diversas. Em fevereiro deste ano, a Comissao Polftica do
Comite Central do Parti<;lo analisou, ,nu~n documento,
as diversas posi<;5es, crific:,llldo . em, ~sR-ecial os que, se ,
colocam numa posi<;ao ,de' espectativa e os. que .defendem 0 recurso a golpes militares separados de qualquer ac<;ao popular.
,
.,.x'
"
,,
"
Tais conc:ep<;5es, defendidas em geral por elementos
da burguesia, que nao creem ou nao desejam a acc;ao
das massas, infiltram-,se ta}1lbem dentro do nosso Par.
"
,
tido, dentro da cla.::;se operaria.
Convem, por ):>so, ge.n tr o do proprIo. PartIdo, dlscutir e',ouvir pem 0 que ,os camaradas pensam sobre 0
caminh'o a seguir, para ,q ue a orienta<;ao, tra<;a.da pelo
Comite Central dq f>artido seja conscientement~ defer:dida por todo 0 Partido, para que todo 0 Partido seJa
ganho para a ju~,ta lipha de n:assas gue defendemQs.
A unidade de pensamento e fundamental"par.a levar
o Partido como umblo~o, para a realizac;ao das suas
tao importantes tarefas.
,

T~I' desalento' qu clerrotismo sempre existiu' aqui 9lr
ali e, particularmente ctepois de uma ac<;ao eleitoral em
que algY)lS colocam, «todas as suas esperan<;as», evul~'
gar suce~der urn recuo em vlguns elementos menOO
consequentes.
,
Estes camaradas desalentados encontram-se sempre
isolados pO,s seus companheiros de trabalho, que con.
sideram« peras ", nao se preocllpam nunca em esclarecer ,qrientar os seus col~~as, nao creem, portanto,
no papel fundamental e deClSIVO das massas.
Aq,ui ~ que poderemos encontrar a base da sua falta
de perspect~vas , da sua passividade.
Mas assellte na mesma raiz, tem-se espalhado a ideia
de que "e 'pteciso mudar de metodos» e aparecem
camaradas a defenderem a forma<;ao de grupos «para
fuoo lO, a realiza<;ao de peqllenos "golpes,., a necessi7
dade de conseguir armas, e outras ideias que caI;acte-d
riiam -0 seu aventureirismo e falta de perspectivas
politicas.
Muitos dos que falam em tais solu<;5es e recurso:j;.
nao pretendem plais do que tapar a sua passividade
(w medo" m,a~ nao ha q~e por de lado que alguns defendam, slllceramente, tJl.lS processos de luta.
Interessa-nos especiaimente analisar estas ideias e
procurar trazer os camaradas activos para a compreen sao da orienta<;ao defendida pelo Partido.

e

0 papel d as massas

No artigo de Leon Bohr «A tatica do Partido e 3:
liga<;ao com as massas» (publicado na revista «Problemas da Paz e do Sodalismo », de Janeiro de 1959 e
traduzido para ,,0 Mllitante;n O 100) estao postas com
clareza duas ideias, fundamentais para se assimilar a
orientac;ao do Bartido! '
A primeira refere·se it afirma<;ao do papel decisivo
das ma'ssas p'o pulares no desenvolvimento da sociedade como" 0 m~ndsmo demonstrou cientificamente:..
A s~gunda re£ere-se a necess idade de as massas
apre nCl ~re m ~om a propri a experi6ncia porque «0 ,
que e' claro desde ha muito para os comunistas pod!!
nao 0 ser ainda para extensas camadas trabalhadoras).
Se nao se compreendem estas duas ideias fundamentais nao se dara 0 papel decisivo as mass as ou nao
. A pas s i~ idade e 0 aventureirismo
se procurara, 9u~ as massas adqui.ram pela sua pr6pria
•.
" . . '\ . '
.
luta, a expenencla de que necessltam.
Na verda.d~ suced,e que e:c!stem:amda ~amaradas que,
E neste principios que assen ta a tatica do nossa
dando ,.qJlVI10~ a uma polttl,ca, a~entu~elra soprada por Partido, como a de todos os marxistas.leninistas, isto e,
certo,s ,eh;rn,~ntos qa b~lrgu,:sla, naa es!ao de acordo com a nossa tatica assenta ,na liga~ao com as masses
, a Ilnal)se fel~ii. pela Dlrec<;ao, 9 0 P.~rtldo sobre a actual e ne sua organiza~ao e accao.
situa<;ao pol1t1ca e com a .onenta<;ao tra<;ada.
'
Dezenas de milhares de trabalhadores
,Ha camaradas que, apesar ,dos pass os andado~, das
evidentes difiqlldades que eXlstem dentro do regime e
indicam '0 caminho
'i das: actuais perspectivas da,luta_ do n.o~s0.p0vo, n,ao
Ora 0 que nos dizem alguns camaradas nossos?
desligadas da eV91~<;ao da sltua~ao P?!ltlca I11t~r!1aclO« Para qae tatar, se somos presos?
nal tao favoravel as ·ior<;as democratlcas, paclfIcas e
sOcialis.ta:S, M camaradall>, diziamos,qu~ se se,ntem de«Um docam ento a pedir a demissao de Sala salentad.os ~afirmam q ue .iisto nao v'ai» que «nada zar s6 s(!{,velpar;(.l qaeimar I>~: ,.
.
s~ pode fazer»;
0 Partido tem de se co/wencer de que isto tern

.....

3

de ir a pan,cada !»
' , '
fa s'cis to;, nao sigl'l-ifica l1 ~da 'F'a;:a es~es camaradas que
« 0 que e preCisa ¢ arm as ! {' asso arm njar 'uin resistem a ac<;ao das mass as ?
.
grupa capaE de (aEier ista e aq /lila! »
A camp a nh a peia demissao de Salllzar , que obteve
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Tal cOl)j unto d e afir ma c;oes, se sincer o, nao p oe de ja -tao il1lporta ntes vitorias; pode,' e deve, alargar-se
lado a aCC;ao, desde q ue restrita a urn pequeno g ru p o mui to l1lais, pode, gallhan do as fon n as l1lais d iversfls e
e com objectivos «golpis tas " , inas elimi na a luta de adap ta ndo- se as co nd it;oes e possib ilidades de c'a da
Illassas, a luta concreta dos trab alhadores du ma em - sector" torn ar' se 'tlln factor podero so cap az de coneepresa pelas suas reiv!IJdicac;oes ,ecohornicas, sociais o u guir a sua saida ,d o governo.
, '
,
polfticas . ~'"
,
A aprova<;ao de mo<;oes ou recoJl-ja de assinaturas q ue
Qual "(i"raz1lo ljo'r'q ue se defendem fais ideias?
pec;al1l essa demissao, a agitaC;ao ar1'ipla com inscric;oe3
Do qlle se trata eque a luta de m,Bsses exige urn e cartazes, a divu lgeC;ao cad a vez mais aberta dos dotri;lbalho pacienfe c persisten te de esclarecimen to, cumentos anti-sal&zaristas, a intensifica<;ao dos protes:
de orgGniz~C;:Bo e de orientac;:ao, exige confionc;:a tos c911tra a politica salazarista e do despreso peJas suas
nas meesas, enquanto que urna tare fa dandestina dum autoridades l1lais representatins Cjue tem procl1rado
grutJo e um «golpe» que se resolve so com a vontade aparecer por todo 0 lado, 0 reforc;amento e alargal11ento
de poucos, isolados dos seus companheiros de trabalho. das iutas l1lais oentidas pelas l1lassas trabalhadora'i E aonde conduzem estes dois camillhos tao diversos? por aumento geral de salarios e trabalho assegllrado,
primeiro conduz 9, ac<;ao das massas, experien- etc.-e pelos outros sectores cia nossa popula<;iio-incia destas conseguida na sua propria ac<;ao, ao seu es- te lectuais, jovens, l1luiheres, militares, classes l1lediasclarecirnento, a conquista dos sellS objectivos de luta. , 0 alargal11ento e revigoramento cia luta contra a repressegundo coridllz ao afastamento das inassas , que sao e pelas liberdades demo crMicas e, final l11ente, a prenao iutam, que n2.o ganham experiencia, nao se esclare- para\:ao cLlidada duma grande jornada qLle mobilize
cem, nao vencem, cOllduz a passividade Ii ao derrotismo. grandes massas do !lOSSO -povo e que podera tomar a
Mas bem melhar e com mais valor do que argumen- forma de greve geral e outras acc;6es pacificas de protesto, tudo sao formas de lLltar contra ~alazar, pelo
tos, falam os factos.
Enquanto detenninados camaradas' fa lam em «pe- sell afastamen to politieo . .
Tambem enquanto alguns camaradas, nao compreenquenos gru1?os", em «0 que e preciso armas", fa lam . .. e nada fazerp, dezenas de milllares de trabalha- de :l do a importiincia desta c:lmpanha, afirmam que a
deres reconem ag ac<,;oes de massas para iutar peJas rceollla de assinatLlras so serve para queimar; .. e nada
suas reivindica~6es mais sentidas, entre o,s 'qu3.is deve- fazem, por muitos Jados se rec-oihem assinaturas, 51?
mos destacar os valentes pe3cadores de Matesinhos e aprovam mo<;oes, se luta de modo a mobilizar as masoutras terms do Norte do pais que levaram a cabo a :.a8, a esclarece-I as, a permitir-ihe3 ganbara sua promais proJongada greve reaJizada em todo 0 peripdo pria experiencia e a socavar 0 regime salazarista. salazarista .
"
A so lu<;:ao pacifica
caminho que devemos seguir evidentemente 0
Nos, comHnistas, desejariamos que todas as trans·
do s pes cad ores de Matosinhos nao 0 daqneles para
q ueni as massas nao prestam.
'
formac;;oes politicas necessarias no nosso paisfossel11
sel!1pre feitas 0 mais paclficamente possivel, com 0 meAcampanha pel a ,d e missa0 de Salazar
nor 50frimento e preju izo para 0 nosso povo. E uma
Uma das consequencias poli tieas i mpo r tantc~ das menL~a, uma cal6 nia, d izer-se que os com unistas sao
acc5e3 de l11assas de 1958 foi 0 desmascaramento da pela vioJencia.
Nos, comunistas, so aceitamos que 5e recor ra a vioposiC;;iio de Salazar , que se tornou para 0 ' nosso povo
o responsavel da actual e tao tl efas ta sittiac;ao econo- iencia contra a violen cia, quando n ao ha, decerto,
micae politica do pais.
'
outro caminho senao esse e quand o es liver, c la ro
foiesse desmascarame nto' al11pi o de Salazar q ue tambempara as rn assa s que e sse recurso extremo
tornou passivel lanc;;ar uma campa n ha pelo sell a fas ta- e necessario.
Por isso defendel)lOS uma soluC;iio pacifica dq pro-,
mento politico, encabec;ada pela assinatura d e alguns
b lema POrtUglleS. Mas iss,o nao signifieR, bem ao condocumentos q ue 0 exorta m a dem itir-se.
Nao e demais destacar a importat)ci a desta aCC;ao, qu e tniTio, que'se cruzem os,pra<;os, nao sin g nifica mesmo
qLle nao possa haver choql\es, particil larmente ante a
nao conhecemos em q ualquer outro reg i m~ fa scista.
Como resposta
call1 p anh a "de as sinaltiras, que ja repressao terrod-s ta de Salailar.
"
'Taml::em nao clizemos qu e,frso lLl c;;ao violen ta esta for;:t
recolheu ,'alguns milharq de 'adesoes d e todos os sectores portugu!:ses, os sala zaristas viram-se obdgados d doda a p ossitiilidacle. Afir)J1amos que «0 1£05,80 pavo ",:'
a procurar' ass inat uras de apoio 'a Salazar nao olhand o pade ser a brigada a responder a (Olr;a pam a (ar"'
a processos para 0 conseguir, d e's de as amea<;as ate a re- r;a e (1 vio!ellr;ia ca m a via/t:!dcia» (do DOCll mento
,colha de assinafuras 'de crian~as das eS,colas prim arias. c!e Fevereiro da 'Col11is~,ao Politica 'doComite' Centra\). , '"
Pois apesar do terror salazarista e xistenfe, 'a actu:) 1
Se 0 saJazarismu, an'te a p'"e',i\o ctil ;d:nte das. mas- " "
situa~ao politica portu guesa re '-t.!)ite ji' q ue sej'! mah ,;:,0, FecoHer c3da vez Ill a: :i il ,viGL~:n'd",; "b nos50 DO'jO ;, ,'"
LcD, m"is posslve1, r::colher a ssi )1 att;ras ap'edit" ,a de - rode i'er rb:':era,_!( )'P, Ur:l3, lilta ar:11adae sartgrerita . 'Ma$ , ' ,
missao de Salnar db que a apoia-lc. ' ' "
."
' w!te" 'e be:11 ',';; r1('530 1'('V;l, as n:a!'sas. [ as l11as,as 5'0
E ta l facto , de tao gnlllde itliportilncia; tal' fa cto ' q.t:e , ira ti PPTa essa Jcc;ao f,e ,c iev2:1tarc rll p rimeiramente
esclarece e define bern ' a des agrega ~a o , durtf regim,e em acc;oes am p1as e rac:ricas, ce ganharem ne3sas ac-
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<;5e5 :exp.erii~l1cia e verificarem, ,pe ia sua pr(6p~\G experi en cia, que a nte a vio lellcia sa iazarist a sase pode
respo nder com' a vio lenci8 .
' "
,Tam bem ent,re 0 caminho apotl tado,'ou me1 hQr, tm' <,;ado pelos pes cad ores de Ma tosllll1os e pelas dezenas
. de. milhares de outros traba lhadoreS ,TJOrtuguese3 e 0
,caminho apontado pelos que ' defendembs « peque nos
grupos » e os sens golpes, e evklente q ue e 0 primeiro
q ue arm a as lll ass as, para arran car uma sol u<,;iio p acifi ca do p robl ema politico nacio nal Oll q ue permitira a
passagem a violell cia se, contra to dos os 110SS0S desejos, 0 rec urso a esta fo r ne cessario.
'
'
Entretan to afirmarnos C:l:e «presentemente m:i o ~

%les de.vem scl' condel1 ad as ,e co n~batidas d"e'ntro 'do
,,11 0550 Partide, p ois elas nao cOl1d~zem a nada _de
positivo na lut a do nOS50 povo, bern ao co ntrario, espalham 0 derrotismo e ,a in cn pacidade da)uta popular.
" As llltas da: classe openiria',e a res is tencia a poHtica '
sala'z arista, q q,e ,(elll vindo a illtenCifical'-se desde f evel'eiro' e mobiliza m ja ·dezen.as de lll ilhares de portu gueses, sao exemplos que tod as ~, S or ga ni z a ~6 es do Partido devem apren del; para- p odermos alargar mais a ac<;ao an ti-salazarista e torna-Ia uma onda avassaladora
p or todo 0 pais.
Nao \lao so os comun is tas' portugueses que pe nsam
assi rn. E de destac'a r do ultimo doc umento da Jun ta
Nado nal de Libertac;ao, as seguin tes afir rnac;6es:

Reprodução
não autorizada.
Documento
com restrições
de uso.
SOLICITE
AUTORIZAÇÃO
DE
UTILIZAÇÃO tGES'\

podem cOflsiderar-se esgotadas as p ossi b ili da~
des 'da solurl1o pacifica» (do Documento de feve -

«A poiemo -flos l de cididamente, na linica f orFa
real que p ossuimo s-o po vo-, con fiemos nele
e gUiemo-lo na luta concreta dO' dia a dia» .
c,)sa de Cuba
«Se reagirmos co ntra a s violencias da represQ conhecimento CJue ate I11ldi gente tern clJegadb sa o, se denunciarmos as arb!trariedades da P ide,
dos acontecimcntos de Cuba , q ue co nclu iram corn a se protestarrn os continua mente contra a Censura,
fuga. do odiado d itador Batista , 'te m alimentado algu- ' se desmascararmos as mcntiras da propaganda
mas da?, ideias erronias at ras apo ntadas.
'
oficial, se novos do cum en to s e milhares de asNa verdade foram as ac<;6es militares do exerci to sinatllras se fu ntarem 'ao s docum entos de Lisboa
chefiado p or fidel de Castro que mais encheram as e Braga, d os estuda ntes universitarios e da B einoticias dos jomal:'>. Essas ac<;6es mHitares tive ram ra-Lit ora l, exigindo a dem issao do principal
aCc;ao decisiva na evol u<,;ao politica de Cub~, mas 50- resp o nsa vel peZa inquietarao que a lastra pelo
mente qu ando tais acc;6es se apoiaran1 nUl11 a ampla ,p ais, a cam panlia naciona l rela dem issao do
:w;:ii.o macic;a da popula<;ao cuba na.
Prof. Sa lazar acab'Gra pOl' se imp or co mo 0 priEilqu a nto as ac<;6e3 mi litares, d uran te a n03, nao sa- ' m eiro pass o para a solurao da crise naciona Z» .
re iro da Comissii.0 PoJitlca do COllJite Central).

o

-,

iram' <;10 marco de gol pes avent urei ros, enq u:ll1to a che0 !l OSSO Partido aprova' tal orien ta<,;ii.o. No docufia desse movimento arm ado se manteve afastac\a das men to de fevereiro da C.politi ca do c.Central afinna-se:
ma~sas (rab al had oras, niio aceitand o a co la bD ra ~aO e
«Sera' rIG lilta diaria pelas reivindicar oes ecoparticipac;ao dos ~ ellS dirigentes, e nqua nt o, portanto, nami-cas e' po liticas do !lO S S O po vo" sera na sua
o movimento cle fide l de Castro llaO asse ntou nasac- crescente amplitude, unif icarao e com batividade,
<;i5es de m2.ssas, 0 d itado r Batista pad e obler vitorias, sera fin a lmen te na prepararao dum a g r ande f or tortmando e assassin a ndo p atriotas cubano s.
na da nacional de protesto e de luta, compreen diQuando se llniram to clas. as ,for<,;as democraticas de da a g reve g eral politica, que ulna tal s olurao
Cuba, q uando a su a luta passon a assentar no papel '· ( a soll19ao pacifica) sera vidvel »,
decis ivo das massas, entao rapidamente evoluiram os
foram as ac<,;6es de rnassas ql1e gerararn a actual
aco ntecimen tos . , . ~ 0 ditad or fu giu-Cllba co riq uis- crise do regime e criaram as actnais condi<;6es politit ou a Liberclade, .
'
cas no n6sso pais. Sem essas ac<;5eso salazarisrno senE ainda esta lic;ao-a do fa~tor decisivo clas ac<;5es : , tir- se-ia rnais firme e eeguro, nao se selltiria atacado por
de l;nassas- gl:e temos de aprencler no caso lie Cuba. ,todos as Jados, nao se veri a obrigado a levan tar actualA ssen tes nas a 'cc;:5~5 de 'mas so>i
"men te C0111 0 sua paluvra de ordem 0 [;rito de 'anglistia
\1 os , qu e e, l<10 p restes a afI: lidar-sc : «Agucntar!
em fre nte p elo afa 5tamer.to d e S C ! {;Z;:lr
Ague ;l tar!»
'
A pass ivid acl'e e 0 rtventureirismo srto fl'u (o 'de 'll ma·
Serg o as a ccoe s c:e r:: o $ ~ as Cl uc f ill 50 Ire me r meis
mesma descr.e n\? !laS acc;i5es d'e mase a:,. Tais ,concep . c ma is () z a !6:!'(l r i sn~ o e,o c on d i.lzirao ij de rro ta,

AINDA ACERCA VAS GREVES .· DO, COU( O E CA MPO MAJOR
Por

Os operal'ios ogrfcolas d o n.esso pais, que ba 32
longos ano s sSo ro ubados , expl6 rad o s e 'torturac os pelos g rund es agrpr ios' f(l st istas, ,ap o iad o s pelo
(l ove r no sGL')z ari sta, te m ccnde nsad o, na sua gloriosa
his tc ria d ~,,' I \J t a co ntr a a ex pl e racao e op ressao f a~ 
c iste" lJ nl a I:jca eXper ie ilCi a que deve se r c uid adosa m, nte' e~ t udad e, tendo em c.on/ a bS no'vas cond i:;: 6es
de lut a q.u e st,;. 6 v i~ Vlh6m p,".,a o ,derr ubamento do se -

LEM OS

li)Z.arismo / pera a conq uis ta da ter'ra e da dem o craci e.
ob[ec livo deste Mligo nao e ir fazer um b ~laneo
<;los lutas Irav adiOs pel o s eper arios do ca mpo, ma s sif7l
ex tr ajr das c;;rande s g:eves do povo do C o uco, e de
Ca mpo Mai o I' alguns ens ir.ament c s para mel rlO rar a
ncssa i:1c tivid ade no scio des trab alhacio res do campo .
Perguntamo s: Pcrque [o i pos sive l no Coue o ireGl
per a a g re vl;; duranle 8 d ieS ccn tril a bUi lc ele itore l,

o

~
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10 mi t pessoas?

Isto nao aconteceu por acasd. $e a organizac;:ao' do
Partido estivesse desligada das massas e descre>nle de
Na analise obiectiva a esta~ duas importantesgreveS'
novas possibilidades de luta, se os camaradas da organizac;: ao do Partido ficassem agarrados aquelas for- aparecem dois erros mais graves.
o primeiro erro que ma is preiudicou e impediu que"o
mas- fechadas e sectarias de trabalho e de organizac;: ao, nao tinham ido para a greve 10.000 pesS'oa~f mas movimento alastrasse a outr'as regi o es, ta nto no C o uc;:o'
co mo em Campo Maior,fo i, na verd ade, ter-se perd ido
umas dezenas.
valente .povo do Couc;:o mostrou-nos como se i contacto com as org an iz ac;:oes na altura em q ue explopode arrancar das garras da GNR e da PIDE as pes- diram as greves. A pe rda oeste co ntacto preiudicou
soas presas. Na vespera da greve foram presos 4 muito a conduc;:ii o da lu ta. 'Sem d uvida q ue se os c ameele me ntos, mas log o 4 mil pessoas cercaram 0 posto radas responsaveis pelo traba'iho neste secto r nao per':'
do G NR, co rta~am as comunicac;:oes e libertaram os , dem 0 contacto co m estes , lo cal'idades, nao era 56 a
regiao do Couc;:o que ie para a g!eve, mas sem d uvida
seus 4 com panheiros.
No d ia seg uinte 0 povo la nc;:ou-se na greve e sairam a regiao de Aviz, Galveias, C abec;: ao, M o ra, Pavio, Co amplas comi sso es, de 40, 60, 70, etc., homens e mulhe- ruche, etc.; nao era 56 Campo M aio r que ia pa ra a
res que se di rig iram pora o utras localidades e ranchos greve ma s Degolados, Arro nches, Santa Eul alia, Elvas;
a cham ar a malta para a greve, explicando-Ihes que a elc.; teriam sido mobilizadas rna is def:enas'de mil hares
greve era pa ra to dos, que todos viviam com fome e de pessoas para a greve e pa ra a' iula co ntra 0 salana mise ria . To da a malta ade riu a greve. S6 na barra- zarismo.
Da perda de contaclo com eslas organiza~c e s res ullo u 0 s au
gem de Mo nta rgi l pararem mais de 300 pesso as; Os
isola menlo e portan lo os maios de ac~ao licaram red uzid o s as
ranch os iunta vam-se as co missoes aumentando estes' possibilidades loeais. Toda a aiuda que podia ser preslada a lao
em ce ntenas de pesso as.
imporlanles lutas nao pode ser assim elecluada.
,
o segundo erro na eondu~ao deslas ,greves foi a falla de eria·
A greve foi marcada para 8 dias eo povo 56 pegou
~ilo de com ite s de greve, 08 o rganismos in disp ensavei,l par~
ao s'ervic;:o qu and o fez 0 tempo, apesar da terra se r coordenar 0 movimento, para assegurar a direclj:ao da s greves .
o cupa da por mais de 300 GNR e dezenas de PIDE, de As comissoes foram criadas de improviso, muitos dos se us e lehaver dezenas e dezen as de pri so es, espancamento s, mentos fOi"sm pre sQs, ou tros, com 0 agud izar da luta, aba ndo naram · nas. Embora esla di [i ciencia esleia lig ad o e m grande parle
etc.
"
a~ falla do eon/aclo na altu ra em que exp!o d ira m as gre ves , en·
A greve d o Cou c;:o mostrou-n o s que nao se pode Iretanlo devemos epon"' , la como deficieneia do nosso trab.lho.
Esta experiencia mostra qu e o s c amaredas responsaveis qu e tra pass or a fo rmas su pe riores de luta sem tambe:n pass ar neste sector nao estavnm a vivar verdadeiramente a
mas a for rnas su peri o res de mobilizac;:ao e de orga- balhavam
disposi~ao de luta das mass as, na o estavam viven do 8 5 novas
nizac;: iio.
condi~oes de luta criadas com a eampanha el eilo ral . Pare nle a
forte disposi~ao de luta dos Iraba lhadores, perante as nova s
E q uais foram el as?
condi~ces de luta, ficaram aga rrados as vel has formas d e eon A seg uir a burla real iz aram-se amplas reun ioes de ta
ctos, nao, tomalldo todas as me d id as, de acordo com a nova
massas, onde com elas se d iscutiu a burla eleito ral, on- s itualj:ao, n"o sentido de 8sse g urar os contactos com a s organizac;5es,
houves se 0 que hou vesse .
de se ap ontava as massas 0 caminho da luta co ntra a
Ainda no campo das de /id e ncia. e erros na pre pard,ao da
bur la, o nde se ouviu as massas e 0 povo. Criaram-se luta
para a grev"e, nao sa apontou e expl icau as massas , em
am plas comi s'Soes para se deslocarem a oulras loca- reunices porlanlo, a necessidade e a possibilidade de mobilizar
lida des e ranchos, mob ilizando milha.res de trabalha- as localidades vizinhas, as outrqs ranchos e ate masma locali ~
dades e ranchos ma is distan tes para a grave.
dores para a g reve.
o que se fez fo i muilo imporla nte e positivo mas n ao deix a
A organizac;:iio d o Partido estava ligada as massas de ser justo apontar muitas coisas feitas de improvi so , 0 que.....
nao
sucederia se tivessemos tornado medidas orga nizoda s com""
e con fiante n'eras, col o caram-se na vanguarda ,da
as massas e com 0 tempo.
luta e desempe'nharam um papel dirigente.
C om o foi posslvel mo bilizar 3 mil trabalhadores
A experi€mcia a ter em conta para
par a uma greve de 15 dias em Campo Maior?
novas lutas que se avizinham
Esta importante greve do valente povo de Campo
As greves do COUI'O e Campo Ma ior sao ricas em experienMa io r tambem nos revelou que s6 passando a form as cia, lanlo para as e.>Iulss do nosso Partido no campo, como para
abe rtas e largas de mobilizac;:ao se pode passar para as proprias massas agrfcolas . A rica a x perienc ia qua nos forne .
.stas greves mostra·nos que para mobilizar as massas, orform as superi o res de luta e mobilizar rrfilhares de pes- cern
ganiza·las e conduzi·las no caminho da luta em detes. dos seus
ca s. A pesar desta greve comec;:ar por reivin d icac;:oes interesses, em primeiro IUQ3r as o r ga ni za~oes do "osse Partido
con6mi cas, ela nao deixa de ter caracter politico, devem ostar ligadess in mas.!as , tem que tazer am-plas re unioes
elas, ouvi ~ las, confiar ne las, tern que e x p li car as massas 0
::l is expl o d iu no meio da campanha ele ito;al e trans" com
caminho da sua unidade , da luta, expliear 0 seu papel dirigente
o rm o u-se em luta contra a repressao.
ns luta para lJ sua emancipa~ao.
.
Em segundo lugar, para mobilizar, unir e organizar os Iraba- Foi posslvel3 mil trabalhad'ores irem para uma greve
devem~se fazer mais reunices de massas, grandes e
e 15 d ias po rque antes se realizara'rh' amplas reunioes Ihadores,
pequenas, orglJn izando nessas reunioes, comissoes para mobilie massa s na pra c;: a de io rna, na Casa do POVOj no cam- zor e didgir os Irabalhadores no sua lu!a iunlo das Casas do
) , O rgan iz aram-se amplas comissoes que uns de bici - Povo e ddS autoridades. Te>r sempre em cont3 q ue as com iss5es
I~ta e o ulros ape, se d irig iram para as herdades"a cha- ou eomile. de Irabalhadores desempe nh a m um papel decisivo no
mobiliza~ao e dir"c~ao roB lula dos tre balhad ores.
'ar os ranc hos q ue nao fizeram greve a pa rarem tamA. greves do Cou~o e Campo Maior ensin.m-nos Binda que
{ m, i'n c lu siva menle as c riadas de servir fo ram mobil i- as massas un idas e organizad as duma loca li dade podem mobi~
e arrastar para a luta vadas loca lida des e um ra nc ho unido
.ad dS 1~lll b ~.Q1 para ,a greve. Eslas com iss o-e5 mobiliza- - elizar
or::9,~nizado p-,?de mobilizClr <: arrastar outros ra n,chos pa ra 8 lute.
,a m cenl ena s e centenas de trab alhad o res.
Parft ISSO deve·se ter sempre em conta as re i v j n dica~o es comuns.
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Ittl. conlra 0 desemprego, 8 lut. por melhore. iarnos nos ce ifo.,
" luta .pei". 8 hora$, a luta por con tratos de :t'abalho ql.'e asse g urem um melher nivel de vida, etc., ~ 30 reivindic~~oes comuns
a lodos os operarios agricolBs e abrem oerspectivi1s e p6ssibili.:.
dades ,para mobilizor todos os treboihadc,res r"rais .'" lula contra
Salazar e pela Oemocracla.
" ,~

Nl'ms .determinada zona pocie nilo haver condic;3es para levar
ao Ir;esmo te mpo 4 ou 5 localidade • .para a luta por detenTlinada
-reivindica r;ao mas basta Que •.flUffla lccalidade as maS58S estejam
\Jnidas e organizadas para rrt:,9-bili..zarem as outras local idades vizi·
nhas, bostando seguir 0 exemplo do Couc;o e de Campo Maior.
A. luta por numento de sa larios, por Irabalho "ssegurado, a

1.
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constatado, nao poucas vezes, que as deficiT.em-se
encias que existem, em grau elevado, na organiza-

<;ao do Partido, estao ligadas a falta de discus sao e a
ideias nao muito c1aras e justas sobre tao importante
questao.
Tem-se procurado, mas nao de uma forma sistematica, modificar tal situac;ao intensificando a discus sao
sobre .este assunto. Parece.nos de interesse que para
«0 Militante» sejam trazidas as experiencias dessa
discussao. Se das organiza<;5es d o Partido, de qualquer
, escalao, vierem para 0 nosso «0 Militante,. produto
das suas experiencias organicas, isso sera nao s6 uma
prova de que aos problemas de organiza<;ao esta a ser
dada a importallcia que tem, como servira de ensinamento e incentivo para a melhoria desse trabalho.
E isso 0 que tentaremos fazer procurando chamar ja
a aten<;ao para 0 que consideramos com maior imp ortan cia.

o

objectivo fundamental da organiza~ao
do Partido e a ac~ao

E natural que seja conhecida a ideia basica da importancia da qrganizac;ao do Partido. Sem organiza<;ao
como se pode levar para a vida, para a pr:itica, a orienta<;ao do Partjdo? Sam organiza~ao, nenhu,ma ori'enta9ao politica por mais apropriada que sej", pode
ser levade a priltica.
E aqul se coloca ja um problema fundamental. Como
e a organizac;ao que permite levar a pr:itica a orienta<;ao
do Partido e como a orienta<;ao do Partido assenta na
ac<;ao das mllssas, 0 objectivo fundamental da organiz89ao e a aC9ao.
Podem os agora pensar nas nossas organiza<;5es, na
qrganiza<;ao da nossa empresa, da nossa classe ou do
nosso local e perguntamos: Esta a nossa organiza:;ao
8. cumprir 0 seu objectiv~ fundamental? E~ta a nossa
organiza<;ao estruturada e trabalha ela, elll conjullto,
para esse objectivo?
0- que caracteriza lima boa orgalliza<;ao nas presentes c ondi<;5e~ de clandestinidade clo nosso movimento?
t: 0 possuir ligados ao Partido muitos trabalhadores, ou
es:tarem ligados os elementos mais activos, mais COI11bativ09 e orientadores duma dada empresa, classe,
localidade, etc..
.
,E 0 que se deve consiclerar como I1l11a boa Jiga<;ao
to Partido ? Sera 0 receber simplesmente os materia is
, do Partido e pagar a sua cotizac;ao? Ou sera contribuir,
em reunices colectiva~, para a ami lise da situa<;ao conereta do local de trabalho e para a ac<;ao a desenvol, ,·er concertada nas renni5es partidarias e nas reuni5es
cle mass::s?
r Ao (010car': estas perlWntas '•. e~ta~:;e.. p'r,ocurandq ja

destacar 2 concep<;oes opostas, uma ma.e outra boa,uma
que corresponde ao que 0 Partido nao deve ser e outra
que corresponde ftoque 0 Partido dev.e ser.
Se 0' nosso Partido e 0 Partido da cJass.e operaria.. a
cJasse que, pelas suas caracteriS>ticas r.evolucionarias,
tera de ser a construtora e condut.ora de uma 110va sociedade em que a explora<;ao do homem pelo homem.
deixa de ter lugar, se 0 Partido ~m, para 1.evar por
diante as suas tarefas hist6ricas, de ser uma for<;a disciplinada, ligada aos problemas concr.etos das mass,as
e actuante, e evidente que a sua organizac;ao tern de
corresponder a estas caracteristicas.
Repetimos pois: A orgeniza9io do ~artido ,tern de
ser uma orgenizec;ao ligada as masses, uma orgsniza9ao para a aC9ao.

Qois exemplos concretos

Assentes' nestas ideias, vejamos dois exemplos
concretos.
-Em determinada localidade, onde 0 nos50 Partido tem
uma influencia nao pequena, observa-se que os camaradas nao estao organizados por empresas ou por classes.
Por exemplo, os operarios de determinado ramo industrial que, embora de empresas diferentes, tern problemas e reivindicac;6es comuns, estao sindicalizados
no mesmo sindicato, etc., estao disseminados por toda
a organiza<;ao, misturados com trabalhadores de outras
classes, com artesaos, com pequenos comerciantes, etc.
Po de uma organiza<;ao estruturada desta forma anaIisar convenientemente '3. situac;ao concreta de determinada empresa ou classe de trabalhadores e ser a vanguarda desses trabalhadores? De certo que nao.
Pocle haver, numa organizac;ao deste tipo 0 necessario trabalho colectivo? Quais as raz5es para reunir urn
pequeno comerciante, um sapateiro e urn operario (onsen'eiro, num organis!11o de base do Partido, se ha outros conserveiros Jigaclos por sua vez a um barbriro,
urn pequeno 'proprietario, etc.?
Uma tal organiza<;1io dificilmente pocle concluzir uma
ac<;ao reivindicativa. Podf:, e e 0 caso da organiz::c;ao
de que falamos, recolher funclos para 0 Particlo, pode
mesma fazer, de vez em quando, 11m rasoavel trabalho
de agitac;ao na terr3, mas, emb ora isso seja positivo,
nao e 0 fundamental.
,
que necessario entlio? E necessario com preender qual 0 objectiv~ fundamental da organizac;ao
e estrUlura-le de acordo C<im esse objectiv~, 0 que
nao e mais do que aplicar os [statutos do Partido que
definem como eJe se organiza.
Antes de tudo criar ceiulas de empresa ou qualqu~r
outro local de trabalho, estudo, etc.. Em seguid3, no
caso em questao, organizar as classes de trabalhadores
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e em especial, a cJas'oe mal, i m p orta nt", nu merosa e , q u ~ l qLl er aj uda, na o a ,-ientam as rhassas ,' ,
co mbati va d a terra, a claS3e Clpaz, pJrl:in to, d ~ i 1i1~ml E n atu ral qu e n ao haja reu ni oes colec tivas' dos me rn sio nar as mais impor ta ntes acc;6es de massas.
bros d o secretariado d a celula co m outros carnaradas,
Com os ar tesaos, p equeno s cornerciantes ou ind us- jJ orq LIe a di strib uic;a6 d o jorn al e 0 seu pagarnento
tr iai~, etc., formar tarn bem organismos q ue unam, na
p ode s,er feUo num 'e ncontr,o ind ividual. Mas se os mimed ida d o p o ssivel, os mili tantes com in teresse, mais litan tes -cia celBIa tivessem de anajisar 0 que se p assa
a fi ns, princi pal me n te in teresseseconomico s, org:::'lJis- mi. em presa e de C01'l1 bin ar 0 que h:zer p ara orie ntal' e
mos que p oderao co nstituir celulas d e rua pa~a des en- co nd uzir osseusco m panheiros de trabalho - e era este
volve r ta refas concretas na 5 associa<;6es d e clas se, co~ : 0 Sell de':'ver de mil it ante s do Partid o ~ nat uralme nle
lectividiides e Gutras organiza<;6es de massas. "
.
.. gue j{L s.e nti-riam a necessid aclc de re llnir, d e fa zer tr~ - O utro exem plo. Nu ma empresa imp eria nte 0 nbs~ · balho colectivo , de org a-n izar dive rs o~ nucleos ria
so Partid o teil1 ' alguma in nll encia e Ulna organiz3<;ao ' ce l'ula, ,de es trot urar a ' org aniza r;:ii o ' da dduie d e
que se CarI ta por dezenas demiliUm tes 'e muitos mais modo" vo lte- Ie para a acr;:ao.
sim patisan tes. A ceIula tem 0 sell secreta'r iadp, que reC o nclusa o
tl ne regularm en te, mas nao te rn qllalq ller outro organisIDo, qualquer I\ l1cJeo a reunir com reg ul aridacje.
Parcce ' d aro que es tamos, actualnien te vivendo, no
secretariado cl esta cB ula, e m encontros ind ividu ais nos so pais, l1m p eriodo ~de i nteHs;flca~iio d as lutas da
com olltros carm;radasda cdull! , recollI e, COIll regll la - c1asse operatjn" u m perfod o de illtensifica<;ao da resisri dade, 0 pagalnento das co tiza<;;iSc3:Com regu laddade , ten d a it pcilftica salazarista. Mais necessario se torn a,
sao di:;tribtddos Illime'rosos'«l\van te," e Gutrn imprer.sa p elo am b iente criado, pelas poss ibilidades que se ahrem
do Partido e, p rit1c:ln;enl-c toda C3ta ' imi:m~i-isa e pag~ . il ,n ossa fre nte e peIas responsabi lidades que nos,'coc
Csla :~ct;:.to de distrii)ui\ao regLi lal' cIa imp rcnsn e ',da Ill t.ll1is tas, temos pCra n\e 0 110SS0 ]Jovo, que todes iH
j-ecol11a de fu udos e 5e,:1 d(lvida nell-brlmap os:tiva. Mas or ganiza<;:o <.l s d6 Partido 5e esirul'urem para a a c<;:ao,
b1\stara is to para considerar como b oa tal organiz3<;ao? a ba n d o ne m 0 5 se us v ic ios b u rocrat icon, a ,s lla pasSera que 0 papel clos n0550S mil itantes e si rnp1esmenle siv i dade e SQ Icfn ce m n 8 o rganiza<;50 d e ilc<;oes de
d e dis tribuidores de jorn ais, de recebedores do 5e u 1Y.aS5 <l S.
pagamento? Evide nteme nte que l)ao. ,
Tera mu ita im p ortancia qu e em -cad a organizac.ao
Esta eel li la na o esta cumpri nd o. E n ao esta cllm p rin- - ~ e analis e q ual a co ntribu h;ao que esta d an d o para a
d o porque as massS's d a e l1ipresa q uerem lutH pelas a~tlla l inte nsifica<;ao d as ac<;6es populares. Ted muita
SIlas tilo jllstas reivindiGll;ce3 C 0::1 camaradas maJsres- imOQrtiincia .que .5e dis cuhm e tomern.. as n1~dida.~ orPO:ls,3veis que ' const~l;;e:1l 0 ,ecrctariado , nile Ihe3 cn.o ganicas necessarias p ara p t rmi ti r a maio r con tribui<;ao.
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COIViBATEI '0 LIBERALIS1ViO

P OI'

, Es'te arligo do catn'atada /vIa o 7se- Tung /o!
csc'/'ilo cnz 1937. hfo .'nO fJl,entn ern que o ~nos s o
j:J orfi10 I f'av.? ilnlC! seFid luta contr a 0 libe;'a li-s rrto

as pali1:J!'GS do c-u rn(mida 51ao -Tse ~ T/iiz[]' t2m
para njs umo flagra!1te' actua/idade. 0 'gra nde
Partido C'Olilllrt i sta da Ci(ina sO!lbe le v aT a po va
chines a vft6ria . Hoj e, il (re!1te d os des tin os da
sua potria, c o'n duz a 'vida de 650 millloes de c h'i~
neses empenhados na e difi ca~'ii o s ocialista d o
.
sell pais.
'Nes preconizamos utlla luta ide'ologica -actilra, p orq ue
ela e 0 instru n1 ento capaz de realizar a unidade
11 0 "eio do Par ti do e das organiz il<;\5es revolucionarias,
torn an do-as a ptas para 0 comb ate. Todos' os CO lllllllistas C revolucioll arios· devem· lr.nc;ai' . mao d este il1£ tr umen to.
P orem 0 liberalism o re nega a luta ideologica e 'advoga a p az "em co ndi<;c es, d a nclo com o resu Ifado q lte
tehl slirgi do tInl e ;ti lo de trabalhodecaden te, acan hado, e quecer tos orga nismos e wembros do P<) r tido e
d as organ izar;oe , re vo)lici O:l ari:is c Gl1Je ~ aram a dege11crar polit ica n;en tc.
, ,
'
!ib e~alismo 1l13nifcita-se p or vJ.ri?s forl11 a~ .
Assirn, sc beili q ue se sai ba c1ara me nte qlie u rn de-

o

MAO TSE-TUNG '

'ce'rmin ad o eh~ ll1el1 t o segu e caminho errado , 0 facto"de
eie SCi m TI velho conhecime nto, llITI patricio, -um CO!llpa n l!e'iro de esco!a , i;ni amizr) de in fi'mcia, n ma' pessoa
.~ qL1erida, ill1J vel h 0 col<;>ga Oll li m a nti go sub ord inado,
fa z cot'n q ue nao sc di's cuta com 'ele l1a base 'de prin cipios, mas pe io contniri 6 de ixfl.7Se arra?rar aque1e estad o d e" caisas afi m 910 manter paz e amizade. Ou e ntao
, aflora-se ligeiramente 0 a~s un t a se m procurar uma s6luC;ao cabal, com 0 o!) jectivo de mll-Il ter a ha rm o nia d o
ambieate. Is to traz com o resultado' p reJ uizo para 0
organismo assim como p:;tra 0 elemento em questiio.
Tal e opr1.meiro ti p o d e libe ralism ()~
Cair em criticismos irres p onsaveis em privado scm
faze r s Ll gest6es positivasao organ ismo. Na,d a d izer ,n a '
cara das p essoas, e a\l dar com fala t6rios nas SLlas cos' tas ; QU n ad a dizern uma reuniao e ancl ar ,a m url1lu rar
d epois dela: Na o cnidar d os p rin clp ios d a vida colee·
tiva mas ap enas d e ilimitad a indul geru:ia p ara cons igo
mesmo. Tal e 0 segun d o tip o de liberalismo.
Por d e lado ' as coisas ' que na o n os diiern respeito
d irectamen te; achar que 0 melhor 'e d izer 0 rn en05 possivel a re speito d e coisas q ue se sabe daraf)1en te es ta t H e:n e'r radas; ,er cauteloso a fi m , d e , salv.ar a
p rop ri a n ~le e an sioso apenas ern 'e vitar reprec nsoe::.
Tr.!-e 0 tei'ceiro ti po de lib er~Ji3mo.
.
,
,
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Dtsobedecer a ord~ns e cojocar as opini,6es p~ssoais estrita disf iplina, impede a realizac;ao das piJ./avras de
acima de tudo. Pedir especiais dipensas de trabalho ordem e divorc~a as _org~ll1izas;ces dy ~ar tido, .0 as m,asd'o organismo, mas rejeitar a sua disciplina. Tal e 0 sas sob a sua dlrec<;ao. E uma tenp,e rCla extremal,nente
quarto tipo de liberalismo.
,
perniciosa.
liberalisrno tern a stla raijl no ~,goismo da l?eq!leEmpenhar-se em lutas e discussces cortra pontos'd,e
vista lncorrectos nao no interesse da unidade, avan<;o na burguesia que poe os interesses p e 5 ~o ai s em priau mel horia do trabalho,' mas apenas no interesse de meiro lugar e os int.eresses da rev 6 Iu <;~0 em segundo
fazer ataques pessoais, descarregar a bHis, desafogar lugar, dando assim origem ao lipera/ismo ideologirw,
queixas pessoais ou procurar vinganc;a. Tal e 0 quinto politico e de organizat;;ao.
tipo de Jiberalismo.
'
' Os,liberaliqtas olh,am para os principios do MarxisNao discutir opi ni5es rncorrectas ao ouyidas, e ate mo corrio para dogmas abstratos: AproY:j.m b Marxisnao assinalar opini5es contra-revoluciomirias, mas su" ' mo mas nao estao preparados para 0 praticar ou para
porta.las calmamente como se nada tivesse acontecido. o praticar integralmente ; nao estao preparados para
, substituir 0 seu proprio Iiberalisrno, pelo Marxismo. ,
Tal e 0 sexto tipo de Iiberalismo.
Nao se empenhar em tarefas de propaganda e agi- Esses indivfduQs tern 0 Marxismo mas tern tambem 0
ta<;ao, nao fala r as massas ou nao as auscultar e pro- liberalismo; aplicam 0 Marxismo para as outr.os e 0
curar saber a sua opiniao, mas antes abandona-Ias, sem liberalismo para eles proprios'.!em ambas as mercadose preocupar com as suas alegdas e desgra<;as; esquecer rias em armazem e a qualquer delas dao 0 seu uso
g ue se e comunista e comportar-se como se um comu- proprio. Ta\ e 0 caminho que 0 pensamento de certas
nista fosse uma pessoa qualquer. Tal e 0 setimo tipo. pessoas segue.
Nao se sentir indignado em presen<;a de ac<;oes preo Iiberalismo e uma manifesta<;ao de oportunismo e
judiciais aos interesses das massas, nao dissuadir, de- esta fundamentalmente em conflito com 0 Marxismo.
ter on ten tar escJarecer a pessoa responsavel por essas Tem um caracter passivo e, ob jectivamente, tem como
ac<;oes, mas pelo contrario permitir-Ihe <Lue continue. consequencia 0 ajl1dar 0 inimigo; e assiin 0 inimigo
Tal e 0 oitavo tipo.
'
congratula.se com a preservac;:ao do liberalismo eni:re
Trabalhar com pouco entnsiasmo, sem qualquer pIa- nos. Sendo esta a natureza do liberalismo nao deveria
no ou orienta<;ao definidosi trabalhar por lrabalhar e , haver lugar para ele nas fileiras da revolu<;ao.
Devemos usar 0 espfrito activo do liberalismo para
deixar ir as coisas ao sabor da corrente; «enauanto for
nos sobre'p ormos ao liberalismo e a sua passividade.
sacristao hei-de tocar 0 sino ... Tal e 0 nOllo :tipo.
COllsiderar·se como pessoa que prestou servi\os me~ Urn comunista deve ser franco, lesl e activo, olhando
ritorios a revolu<;ao e arrattjar ares de veterano; ser in- pelos interesses da revolu<;ao como pela sua propria
capaz de fazer gran des COlsas, mas desdenhar as pe- vida e subordinando os seus interesses pessoais aos da
.quenas tarefas{' ser descuidado no trabalho e illdolente revolu<;ao; deve sempre e em toda a parte aderir a
prindpios justos e travar infatigavelmente comb ate
no estudo. Ta e 0 decimo tipo.
Estar conscitmte dos proprios erros mas nao fazer contra todas as ideias e actos incorrectos, de. forma a
qualquer esfor~o para os corrigir, e adoptar uma ati- conso1idar a vida colectiva do Partido e a fortalece r
tude liberal para consigo proprio. Tal e 0 decimo pri- os la<;os entre 0 Partido e as massas; e deve·se preo·
meiro tip o.
cupar mais com 0 Partido e C011l as massas do que
Podiamos illdicar mais alguns. Mas estes om:e sao com 0 individual, e preocupar-se mais com os outros
os principais.
do que consigo proprio. Somente assim podera ser
Todos eles sao manifesta<;ces de Iiberalismo.
consideradQ urn comunista.
No seio das organiza<;5es revoh,tcionarias o ,liberaTodos os comunistas, leais, honestos, activos e firlismo e extremamente prejudicial. E urn agente corro- }11es, se devem unir para combater as tendencias libesivo que rompe a unidade, solapa a solidariedade, ralistas 'que alguns d~ entre nos 11I0stralTI, e para as
provoca a inactividade e origina, a discordia. Priva as orientar numa direc<;ao justa. Esta e uma das tarefas
filei ras da revolu<;ao de uma salida organiza<;ao e de cia nossa frente ideolagica.
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AO XXI CONGRESSO DO

Camaradas:

nome do Partido Cot11ullista
e do seu
EmComite
Central, cia clas~ e o'peraria e das mas s asla~
franc~s

p.e.u.s.

que respeita ao desenvolvin,ento industrial e agricola,
como a eXpal1Sao do ensino, os progressos da cie ncia
boriosas de fran <;a , trago llma ardente e afectuosa e 0 desenvolvimento da tecnica sl1scitam em tocl a a '
,sauda<;ao a) XXI Congress o cl o glorioso Partido Cc - parte ' 11m grande entusiasmo.
Os trabalhadores e tod os os homen s progressivo3
munistn da Uniao Sovietica, q c:'e decorre nu m ambie nte
exalta nte de vit6rias. (A plausos).
s~ udam os st!cessos da Uniiio Sovietica, com o ::endo
0 3 resultados obticlos lla Uniao Sovietica, tanto no v,itorias de importancia mundial.

A Uniao Sovj~tica aVmlQa r~rpidameht1l:"pa~G$ dias
Era possiv'tl, se a unldad~ deacq'at tiv'esse"sido re-a/ '
que marcarao deJorma bl\ilhantea esmagadorasupe;: lizada, iinpedir uma tal evolu<;:iio da'situa<;:ao. Mas as
rioridade do sistel11l1. socialista.
aspira<;:5e'S a unidade de luta da c1ass~ oper~ria foram "
Lan<;:ando um novo planeta a volta do soli ossatiios, ~uebradas pela politi~a de divfsao Jdos dirigeh!es':50ci~-'
os tt~cnicos, e os ojJenirios da Uniiio Sovietica, fizeram hs-tas gra<;:as aos quaIs 0 general De Gaulle pode subIr
dum do~ , sonhos ma1s" "udaciosos db' hor1lI!m1,' , uma ' ao podm' servindo-se das correntes chauvinistas e co- '
realidade anunciadora de novas expl9ra<;:5es ci~ntifica~ loniallstas que estes mesmos dlrigentes socialistas das
e tt~cnicas.
direitas tinham grandemente contfibuido para desel1-'
Mostraram; aD ' mesmo tempo 0 que e 0 poder cria- volver;
dor do ,socialismo que abre ah'umanidade magnific3s
No decorrer da sua existencia, 0 nosso Particlo con--'
perspectivas de futuro.
' ,
cluziu um combate encarni<;:ado contra 0 colonialismo,
, A rela<;:ao de fOr(,ias modiflcou-se em favor do siste.. getador duma ideologia cle chauvinista e racista.
ma socialista mundia!. A Hniiio ,Sovietica e forte. A'
0 nosso Partido foi sempre solidario com os pOVO ~ i_'
China Popular e forte. Os outros paises soc'ialistas sao eli1 luta para se liv!'arem da opressao colol1ialista.
for tes, e fraternalmen te unidos. Esta for<;:a e coesao Nunca reCUOll, ncm diante dos gol pe3 c1a repressao,
constituem uma"garantia de paz para os povos.
,
nem dia1'ltc de cettas incomllrecns5es, nao hesitando
o XXI Congresso, tomando as decis5es necessarHis - em ir contra a corrente se as circllnstflllcias 0 exigiam.
eom a crfse"de sistema colonial que abalo u 0 antipara a realiza<;:iio do plano de sete an os, vai apro.ximar
o mome nta hist6rico em que a Uniao Sovietica, a frente" go imperfo colonial frances, a luta contra '0 'coloniados palses socialistas, tomara 0 primeiro , lugar no lismo tornou-oe mais complicada.
mundo,. nos divers os dominios da activida.de',de de..:
foi assim que os 110SS0S esfor<;os para convencer a
senvolVlfllel?to do bem-estar, l110strando asslln as cen- classe opera.ria e 0 povo de fran<;:a do canicter inj usto
ten as de milh5es de homens e mulheres de todos os das guerras coloniais, esbarraram com mais dificulda- ,
pa.ises, que -eles tern interesse no adve,nto dt;>, socialis- d~ s na luta contra a guerra na Argelia, do q ue as que"
mo .(A pl!lusos [
tinhalfl encontrado na ac<;:ao contra a guerra ilIo
As nossa:; calorosas felicitac;5es e a nossa gratidao Vietnam.
'
vao para 0 grande Partido de: Lenine, para 0 Partido
Depols das elei<;:5es de 2 de Janeiro de 1956, 1,Ume~'
~omun ist3: d~ ~J niao Sovi~tica qu~ .inabalavelm~nte !'osos franceses acr~~itaral11 qu~ 11: guer'i'a dla Argelia
flel aos prInCIplDS do marXlsmo-lemmsmo, orgamzoll la acabar, mas os dmoente3 soclallstas colocados ml
e c~ll1se gt1iu idrcnte do. povo sovietico, brilhantes. vi- diret>c;ao do governo, ~mpenharam-3e " na via da con': '
ton as q ue prepara,m mUltas outras, como sopressal do tihu1l<;iio desta guerra;' e' desencadearam a operac;ao '
importante relat6no do camarada Kroutchev. dO -Srlez 'tomando sobre 'si os piores' arg umentos "
Um contraste cacta vez mais surpreendente, se csta- ' chauvinistas e coloniali~tas, que se" entre'tiveram a '
beleQ:e entre a situac;ao ni Uniao Sovietica e a situa- propagar numa parte 'da classe opetaria.
<;: ao nos paises capitlllistas.
0 nosso PartiClo fez ' grandes esfof<"os e foi tiio lonNo pais dos sovietes, onde se assiste a 'um magnf- ge quanto possivel na via de apoio ao governo de
fi co desabrochar da del110cracia socialista, 0 nivel de direc~ao socialista, para ajudar os trabalhadores sovida das massas nao cessa- de se elevar, enquanto que cialistas a fdzer' pressao ~ob re ' os seu's dirigentt::s nd
se 'a proxima a perspecliva cia semana de 5 dias com 35 sentido de impor .a paz ina Argelia pela negCici a ~ao.
e 30 horas de trabalho.
Os nossos esfor<;:os repetidos, as propostas reno-'
PeIo contrario, nos palses capitalistas, ollde a reces- vadas, nao conseguiram fa zer triunfar a ideia da
sao. ecbnomica exerce os seus danos, e principalmente paz negociacla. Contudo a lassitude da. guerra acenem' fran~a, assiste-se ao refon;o da explorac;ao clos tuava-se e a ideia da negocia<;:ao abria caminho quantrabalhadore;; que vem traduzir-se cada 'vez mais bru- do os ultra-colonialistas de ' Argel, apressaram as
talmente em factos a realidade cia sua pauperisa<;:il.o.
coisas organizando um golpe de fot<;:a de 13 de Maio
A isto jUl1ta-se 0 agra'v amento das condi<;:5es de exis- e ' os simulacros de f~aterniza<;:ao. de 'que se diZia
tencia clo conjullto da PQPulac;ao laboribsa das cida- falsamenteque anunCIavam 0 flm cia guerra da
des e dos campos, enqu\lnto que as liberdades demo- Argelia.
'
criticas sao gravemente atingidas e'aparece a amea<;:a do
Ora a guerra ' da ArgeJia contil1ua. Tal e 0 resulfascismo.
tado da polJtica dos dirigentes ' dos monopolios
E no meio de tais dificuldades que 0 nosso Partido capitalistas. E certo que essas pessoas, principal- '
prosse~ue 0 seu co'mbate" associando estreitamente, nas mente os petrolfferos, que pensam antes de :tuda, n,a'
suas ,preocupac;5es; a defesa dos verdadeiros interesses explora<;:ao das riquezas do Sahara, quereriam que
cia nac;ao, insepaniveis dos inferesses do povo, e a £1- esta guerra acabasse, mas a situac;a~ njio sofreu lI-te
delidade inquebnntaver aos principios do ihternacio- ao presente mudan<;:a fundamental a1l1da que as suas
l1 ~ l is m o p ro ldari o; ,
'
vistas sejam um pouco diferentes das dos «ultras». "
Com o se sabe, em consequen'C'ia do golp~ de for<;:a
Sem duvida as recentes medidas de amnistia expri-,' ,
organizado em Arge l em i3 de Maio ultimo, pelos co- miram 0 desejo que os grupos monopolistas tem de ,
'lolli, lis!:ls militare .; e civ is lI.I11 gover,no saido desta procurar uma saida para a situa<;;ao actual, mas 0 .opCfil<;:ao, d e cad. d ei'fascis t~, foi constituido em ftan- que conta em def~nitivo, ,e qUe "o 'gover nD" conti r.'da '
C;Il"en'! 1 de j unho passado.
a opor .. se ao que e ~senclal. !
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Corn ,. efeitoa ,recusa oficilll de toda a negociac;ao
sobre 0 ·estatuto po1itico da Argelia corn a f.L.N.
rtlio pode ter outro resultatlo senao a continuac;ao
oa guerra da Argelia, cada 'dia w='!is mortffera.
Para ·tentar fazeradmi1:ir ' a sua politica, os grupos
de 'inspira<;ao ,. colonia<lista 'e 'fa~cista, associam a ideia
da 'integra<;ao da 1I.rgeJia a fran<;a, a no<;ao de
graHdeza 'f rancesa.
Bmfaee de ta:is sofismaso nosso Partido mostra
que pei0 contrario a guerra di Argelia eshi 'em
oposigi.o c?m os verdadeir<:.s int.eresse,~ da na<;ao.
, ~om efel~o, esta guerra, !lao .atlllge somente 0 pre~f.lglO mundlal da fran<;a~ e rUlllosa para a economla
francesa. Alem disso ,o briga 0 goyerno frances a
~gravar 0 se.u estadode d.epen.den~!a ern rela<;ao aos
Estados Ullldos e a pedlr ~hnhelro ~mprestado a
Alemanha {Ie Bonn ~!le eXlge 0 ailllhamento da
fran<;a com astla polittca externa.
Os faetos mostram que se 0 colonialismo e lucrat!VO para ,os monopolios capitalist~s" ~m contrap~rhda e .urn ~actor .de guerr~, ~e ml~ena, de reac<;ao
e de allenac;ao da llldependencia naclOnal da fran<;a.
Corn efeito, as consequencias economicas e financeims da guerra da Argelia desempenharam urn papel importante na realiza<;ao durn acordo entre 0
governo frances e 0 governo da Republica federal
Alema e na aplicac;ao do mercado com urn.
Esta decisao, exprime sem duvida aJguma a vontade de criar no cora<;ao da Europa e sob a elirec<;ao ele poderosos monopolios capitalistas, urn bloco
de Estados de inspirac;ao reaccionaria e obscurantisfa em que uma das preocupa<;6es sera traballlar pela liquida<;ao das €onquistas sociais dos trabalhadores e pela destruic;ao das instituiG6es democraticas
dos paises capitalistas da Eurooa ocidental.
AI€m disso, uma tal alian<;a tomando 'c orpo no
momento em que 0 militarismo da Alemanha ccidental disp6e duma influencia crescente 110 seio da
O.T.A.N. e de natureza a por obstaculos a resoluc;ao
do problema de Berlim e do problema alemao a prop6sito dos quais a LTniao Sovietica fez propostas que
permitiam chegar a uma soluc;ao con forme corn os
interesses dos povos e com as exigencias da salvagnarda da paz.
A polftica na qual a franc;a esta cOl11prometida
perante 0 governq de Adenauer funda-se sobre a
coopera<;iio com os l11ilitaristas da Alemanha ocidental que corn desprezo dos acorelos de Paris, exigel11
ser equipados com armamentos at6micos.
E durante este tempo, ern lugar de se pronunciar
pela interdic;ao das experiencias nucleares e pelo
desarmamento, incIuindo 0 desarmamento atomico"
como 0 exige 0 interesse da nossa patria, os governantes france~es apoiam 0 estado maior de Bonn e
preparam-se para fabricar bombas atomic~s.
, Assim, os homens que governam a franc;a esquecem as li~i'ies da Historia, e regressando aos pretextos
:mti-sovieticos que' favoreceram os hit!erianos, fazem
priitic:'\mente 0 jogo do miUarisl110 da Alemanha
ocidental ressnrglclo das suas cinza~ .
LTma t;::1 situa<;ao constitui urn perigo tanto maior

para a pa a Europa e do mundo quanta 0 governo
de Adenauet disp6e no plano financeiro de 'serios
meios de pressao sobre 0 governo frances e por isso
nos estamosrtJuito atentos neste domiriio ao desenvdlvirtJento e a marcha dos acontecimentos. As despesas militares ~e principalmente as que resultam ·ua
'guerra da :Argelia pesam fortemente sobre os onibros
da cIasse openiria da fran<;a que, ainda por cima, em
virtude da recessao economica ve multiplicarem-se as
redu<;6es de honirios de trabalho e os despedimentos.
Em tais condic;6es, as medidas tomadas pelo governo para aumentar os impastos p~gos pela massa dos
trabalhadores sao duramente senhdo e provocam uma
inquieta<;ao bern compreensivel. E esta ofens iva do
grande capital, se visa em primeiro lugar a cIasse
openiria, e tambem dirigida contrll outras camadas
da popula<;ao laboriosa. Ela visa tambem as pequenas e medias explora<;6es agrfco.1as, corn a vontade
confessada de fazer desaparecer cerca de 800 .000.
E ela e dirigida igualmente contra os artesaos, os
comerciantes e as pequenas e medias' empresas sobre
quem pesa a dupla ameac;a da redu<;ao d,o poder de
compra ,das massas laboriosas e da concorrencia
resuitante d.o mercado comum.
Nos deverrlOs, como 0 precisava 0 decIaraGao comum dos representantes dos p}lrtidos comunistas e
operarios dos 12 paises socialistas adoptada ern
Moscovo ern Novembro de 1957 e aprovada pelos
outros partidos comunistas e operarios, que as contradic;6es ' se agravam entre 0 burguesia monopoltsto
e todas os comadas da na<;ao.
Utilizando a 'intimida<;ao e a chantage da guerra
civil, os colonialistas e os fascistas reunidos sob a
bandeira do gaulismo, chegaram a instauraGao ern
franc;a durn sistema de governo em que subsistem
apenas as aparencias do regime parlamentar, com uma
Assembleia Nacional que nao e mais do que uma
caricatura da representac;ao nacional. Trata-se de urn
sistema vazio de todo 0 conteudo democratico e
trazendo ern si a amea<;a do fascismo.
O~ meios dirigentes da burguesia francesa que
fa lavam de born grado de «liberdade,. e de " democracia,. acabam assim por renunciar aos rnetodos
parlamentares de gcverno que teriam tornado mais
dificil a aplica<;ao da sua politic;l de guerra, de miseria e de reacc;ao.
Isto nao poded ser considerado como urn sinal de
fon;a, mas como refJexo de serias dificuldades provocadas especialmente pela crise profunda do sistema
colonialista.
Enquanto que a cIasse operaria cOl1sidera como
possivel ern certas condi<;;6es a passagem para 0 00cialismo por vias pacificas, incluindo a via parlamentar, os dirigelltes dos 'm onopolios capitalist as liquidam os metodos do governo da elemocraci<'. b urguesa
e tomam mais abertamente mais cinicamente ern tnao,
a direcc;ao dos negocios pitbEcos.
-,
A situa<;ao em fran<;a ,nao pode ser isolada do seu .
con texto europeu e compreende' se que 0S trabalhado:es e democratas dos paises intel'essados se sin tarn
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s:llidarios em presen<;:a dum pe rigo' ~u e os amea<;:a :impiedos9 m e~te combatldoludo 0
po~sa prej'u'd ica r
un id a<;l e d as no ssas' [ileiras.
a todos'.
Qua nfo cio nosso Pa"rt ido, conscie nte das suas rest neste esp1rito q ue nos lutamos, como os Qutros
ponsabilida des diante do povo da Fra-n <;: a tem co mo pa rtid os ma rxis tas·l eninistas irmaos, contra as t~ n tati~
preocupa<;:ao essencial concentrar a ' ac<;:ao da ' cl asse vas revis ioni stas' que se dao a escal a internacional e
operaria e das camadas da pop ula<;:ao v rt imas. da po- contra as tend6ncias e manifesta<;:oes oportunistas e
litica de glierra, de mis'<§ria e de re ac<;:ao contra os capit ulacionistas q(ie encontram um terreno de degrupos monopolistas insp ira do res dessa polrtica.
senvolvimento particularmente favoravel nos perfodos
testa um'a larefa capital que se nao fosse prosse- em que os combates setornam mais duros e por islo .
guida com a perseveran<;:a necessaria, poderia per m i- mesmo mais importarrtes pari:l 0 futuro do rr.ovimento
tir demagogia fascista abusar d (js vrtim as da po lftica operario.
.
governamental ditada pelos dirigentes dos monopo E s.e co nside ramo"s que e indispensavel lutar vigolios capitalistas.
"
rosamerite contra' 0 revisionismo, neb perdemos de
Eo cumprimento desta tarera . exig~ um'a,inten5a ac - vista que e tambem1 indispensavel combater as cortividade do n'osso Partido que duran te 0 ul timo perio- rentes de eStreiteza sectaria que se manifestam em
do 'nao cessou de dar 0 exempi'o' d uma opos'i<;:aq re- consequencia das cOridi<;:oes da nossa luta e que, sa
solula ' e consequenle as empresas anti -democ rMi cas nao forem vigorosamente contrariadas, prejudicariam
dos homens da reac<;:ao e do ' fascismo (Ap lausos J.
os nossos esforc;:os para a .realiza<;:ao da unidade de
Eviden temente, as ilusoes nascldas dd demagogia ac<;:ao da classe operaria e das for<;:as democraticas.
naGional e., social desenvolvida peras organiza~oe s e
0 [lOSSO Parii'do esolido; ficou de pe durante a te mpelos homens' exigindo 0 poder pessoal nao desapa- pestade' e nas ultimas elei<;:oes reuniu if sua volta per'receram ainda, mas notam -se as 'prim eirasmudan<;:as. to de quatro milhoes de franceses e de francesa·s.
5e Guy Mollet e 0<; di-rigentes socia lis ta s aben d'onaHoje 0 povo da Fmn<;:a come<;:a aver, e amanha
ram 0 goyerno e decidiram fazer uma oposi<;:aGl que ve-Io-ha ainda melhor, que foi vrtimcf dum verda'deiro
eles quer~'!1 m~is f?rmal do que real, o,s trabalhado - abuso de confian<;:a da parle dos homens no p'o'der:
res socialislas sera d . conduzido$. a agir duma forma
' E 0 que ninguem pode fazer esquecer e que 0 nosso
diferente:
,
Par tido Comunis ta Fran ces teve nao s6 c merito de '
t sem' dyvida p)or caus a di~'t?' qJu~ 0S dirigen tes 50- te r discernido a verdade e de ter previsto 0 que hoie'
cialisfas se ~.sfor<;:am por ana'(i$.a r, a~ correntes de opo., I{,contece, mas tambem a coragam de dizer a verdade
si<;:ao que se vao manifestar no se u, PartisJo. Q uerem fio povo, chamando-o a uniao 'e a ac<;:ao,
continuar a pOl' obstacu fo$ a realiza<;:ao d a unid,ade
No que respei ta ao futuro, n6s temos confian<;:a no
de accao indispens6vel ,dos trabalhadores socialistas povo da Fran<;:a enos destinos do nosso pais. E e, ine comunisl 'as' e do ) ;on iunto dos trabalhadores. Uma tensificando a nossa actividade unilaria que conduzital situa<;:ao exig e d,e n6's esfor<;:os mui to grandes, pros- remos as massas pop ulares de Fran<;:a a novas lutas
segu idos co m p2rseveran<;:a com vista a unir a classe pa ra conseguir 0 rim da guen'a da Argelia pela 'negooperaria na ac<;:ao e a co njugar a sua ac<;:ao com a cia<;:ao com os argeiinos que se debatem 'pela in'dedas outras dive rsas camadas socia is dil no<;:ao, numa pendencia do seu pa is, e pela realiza<;:ao duma polfmesma batalha contra os mono.p61l0s c api talis tas para ' tica de independe ncia nacional e de paz, POl' uma
"
"
politica de renova~ao democnitica e de progresso soos isolar e obrigar a recuar.
Esta e a via a seguir para aca'bar com E)' , guerra da cia!. (Vivos aplausos).
Argelia, fazer su bir 0 nrvel de .vida do povo, fazer
Ca!Jlara9~s! estamqs~inda mais certos ~a vi,t6ri a d~
tri un fer u ma' P9! ft ic a de paz,' 'reduzir massi'vamen te ' as classe operana d,as' for~as populares sobre a rea<;~ao e
despesas mi~itares,
"
.0 fascisl1)o, assi'm conw da vit6ria da I).o~sa grande
Evidentem'en ! ~, 0 noss o Partido vai deparar com causa, venda este magnifico Congresso que mostra 0
enormes dificu'l da des mas fara face com honra as ta- poder irresistivel do comunismo. (Aplausos):
re fas qu e Ihe incumbem e fa-Io-ha num espir i to de ' Saudando-vos, camaradas deJegados ao Congresso,
fidelidade absoluta aos princfpios do marxismc-Ieni- ' queremos manifestar 0 nosso oi'gulho de sermos comunista~, de sermos os combatentes ' duma grandfl
nisrho.
Ao longo de t0do 0 ana passado 0 nosso Partido, cau sa pel a qual lutam homens e mul heres de todos os
ap iicando as decisoes do seu XIV Congres$o lutoupaises com a convic~ao profunda que 0 comunismo,
tenazmente parD berrar 0 caminho aos homens da que
humanismo do mundo moderno, e a esperan~a
reac<;:ao e do fascismo.
e o futuro da humanidade.
Viva 0 X X I Congresso dos edificadores do comuA justa poiftica de unidade d.e luta da c lasse operaria e de unidade des [or<;:a s' d~mocraticas seguida nismo. (Vivos aplausos)
pelo Pa rtido e aprovada pelosmilitantes e organizaViva Cl glorioso Partido Comuuista da l Tniao Soviecoes comunisias e e cado vez ri'lelhor 'l;)o{Tlp reendida ti ca para quem vai a gratidao e a cOI1fian~a do l11oviPelos trabalhadores e democratas, JnclliinQQ. grande ment o operario e comunista mundial! (Aplausos)
nlJrnero do s que se tinnam deixado desviar pera proViva a unidade marxista· Ieninista dos PartidosCo"
'
. ,',
_ mllnistas e Openirios !
paganda inim iga,
Tao grand es I'esponsabilidades pesam s'o bre 0 nos.Viva a doutrina in vendvel de Marx e de Lenine
so' Partid o, que pera poder levar a sua tarefa a bom
Viva 0 Comuni,smo r (Vivos e prolongados aplausos,
termo, necessita esta r unido - 0 que t;xige que seja todos se levantam . )
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