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ASSAL,s'RIADOS AGRICOLAS

Por RAMIRO

clesse. oper6ria p'ort\Jg'uese n,a su'a luta,,por melhores .,c and ic;:oes de vida, contra 0 fasc ismo salaza, rista e pelo socialismo, tem como principais e
mais proxi mos aliados os camponeses.
Os I:lssalariados agricolas-que sao os camponeses
sem terra - [az em parte do proletariado, encontram-se identificados com a classe GperBria da.s cidades
na sua luta por melhores salarios, contra ,0 fascismo
e pelo sociaLismo. 0 proie tariado rural - particularmente os assalariados agricolas - en~ontra -se em
condic;:oes excepcionalmente favoraveis para mobilizar
sua v61ta as outras cqmadas camponesas e
para as trazer a luta por obi~ctivos comuns.
Por isso, interessa pa r ti c ularmente no trabalho or9anizativo e mobilizador das organi za c;:oe s do nosso
Partid,) na provincia 0 trabalho iunto das massas
campo nesas e, dentro destas, da organizac;:ao e mob iliz.oc;:a::> dos assalariados agrico las. As numerosas e
heroicas lu tas travadas pelos assa lariados rurais do
Alenteio, do Ribateio e do Oeste contra 0 desemp reg o, por melhores iornas, peJa paz e pela dem ocracia,
teste munham bem a combativid ade dessa camada do
campesina to, reve l,am 0 ardor revq luc io nario que ela
fraz a luta da classe operaria industrial.
"
t inegavel que 0 nosso Partido exerce ia hoie uma
Icrga influen cia em vastos sectores do proletariado
ag rieola alenteiano e ribateiano, que conduzimos,
particularmente nestas duasregioes do pais, importantes lutas dos assalariados rurais. Po rem, essa in"
[Iueneia nao " se tem elqrgado nos ultimos 2 anos
~evido a ausencia de lutas organizadas e massivas,
particularmente 110 "Alenteio.
Devemos perguntar por que sucede isto, por que
r<lzao 0 nosso Partido nao esta a alargar contlnuamente a sua influencia politica nas massas camponesas alenteianas, .por que fazao nao temos mob ilizado
um numero se,m pre' cresce,r.te de assalariodos agrfco-o
las para a , deresa do s'>se'lJ;S interesses vit~isf contra' 0
Gesempreg0., po r me! hores iOfnBS, pc:!a paz e pela
democracia:

a

Sabem os que 05 cOl'ldicoes de vida dos assala riados
rura is do AlentejO e do Ribateio - para s6 agora faIBrm os destes ---:: se hem vindo a agravar de ana para
ano. 0 desemprego qUSlse permaneDte, os saiarios
de forne de 16$00, 17$00 e 20$00 para os homens e
de 8$00, 9$00 e 10$00 para as mul heres, a fal ra de
cumprimento dos horarios de trab ai no, a arroga nci a
do grande patronato e a repressao das autoridad es
salazaristas tornam a vida dos. tra ba lhado res rurais
angustiosa, forc;:am milhares deles a procurare~n trabalho nas c idades para nao morrerem de fome. Esta
situa<;:ao terrivel dos assala ria dos rurais deve ser um
factor de alMgamento das lutas e ,nao de retrarmento. As condic;:.o es objectivas parc largos movimento5
de massas existem. Po r que se nao verifiq'lram ent2i:l
largos mo vimentos massivos do s assalariado, rurai s
nos doisJJltimos anos?
A discussao travada em numerosos organismos do
Partido, compostos de assalariados a~r[colas, apontam - nos tres causas fundamentais da falta de mobil i;1:0<;:50 e ,de organizac;:ao para a luta dos tra balhadores rurais. Essas causas sao: palavras de o rdem dos
organismos do Pa rtido que ia nao correspondem inteiramente as novas condicoes de vida e de luta do s
assalariadas; certa falta de Uga<;:ao dos organismo s
do Par tido com as massas' campones as; aumento d c,
repressao fascista contra os mil itantes do Partido e
c~ntre as aceoes reivind icativas dos ass31ariad os
agricolas.
.

A luta dos as s a!5ri~dos agrfcolas
e as paiavres de ordem d9 P,artido

Nos ultimos dez an05 as coridicoes de vidB dos
assala ria dos rurais s<9frerarn transfo"rmac;:oes que na o
(oram acompanhadas por palavras de ordem adequadas das organizac;:oes rcJo Partido. Isto, porque mantivemes. as mesm as palavras de ordem no decorrer
dasses dez 'a nos, como se as condic;:6es de vida e de
luta dBS masses cam ponesas estivess!,!m esracionf)ries,
A.lgui7IiJS cic:ssos palavra s de ordem, que foram intel-
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!Lisias na 3! tura em que (oro :;: j6(l:;adas, :nC; $
que perderam 0 seu pode r mobillzadc r ante a modiiicar;:50 das condi r;: oes de v ida e de lute das masses,
esv azia rarn-se de con !eu do poiftico com 0 pass,n do
lempo.
,
A luta por uma jorna de 50$00 'las ceiias, la nr;:ada
etn 1947, foi jusia e rr.obilizou centenos de milhares
de ceifeiros em ano s ,sucessivos, trouxe importantes
vito r ias 005 trabal hadores rur ais. As concen tri'l(;:6es
de tl'Bbalhadores desempregados nas Casa s do Povo
e iun to cias Cama ra s M unicipais e outras auto ridades
~3i3zar istas [Orr;:B ram 0 p5tronato 'e o. governo a d ar
ii'obalho a muitos mil hares de tra balha do re s desem ,lilogados, trouxeram importantes vitcrias aos assBlariados agrico las. As greves e outras acr;:oes relvindicaiiva s con t~' a os baixos salarios trouxeram e ce niiIlua m a frazer imp'o rtantes vilorias tambem aos)rabalhado res.
'
Devemos, pois, perguntar 0 que e que est~ certo
nes tas formas de.luta e 0 que e que deixou de resultar e por que e que deixou ,de resu lta r. So assim pode,emos melhorar 0 nosso lrabalho.
No perlodo das ceifas os grandes lavrad ores lutayam ha anos atras com a falta deceifeiros e eram
forr;:ados, por isso, a dar os salarios que estes exigiam,
sob pena de [icarem com 'as searas por ceiiar, Isso
permitiu ,impor tan tes vit6rias dos ceifeiro~, fez com
que ern ,muitoslBdos em 1'949,1950, 1953 e em outros
anos os trabcilh adores, orientados e orgai-tizados pelo
Par t!do,conseguissem arrancaraos grandes agrarios
iOinas de ,50$00 e mais. Porem, nos ultimos 5 anos, os
grandes. ag\ariosentrciram a cO ,m prar maquinas agrfGolas - pwticular/"(lente ceifeifas~debulhadoras - e a
dispensarem 0 , tr abBlho de milhares de ceifeiros e
ceifei,as. , Isto verificou-se mais ,acentuadamente no '
Baixo Alentejo. '
Como consequencia da mecanizar;:ao da ceifa, miIhares de assalariados agricolas ja nao cQnseguem
arranjar ..lrabalho nem mesmo no perfodo das ceifas.
Por outro lado" os g randes agrarios exploradores jogam com esse elevado numero de ceifeiros desem()regados para .' Ih es negareril jomas mais elevadas.
IS50 faz com' 'que em muitas regioes do Alentelo as
lorn as dp~ ceifas ten ham descido, ganhando-se em
mu i tos lad o s, nes tes dois uitimos anos, jo rn as de
35$00, qUSlndo antes se ganhavam 50$00 e 60$00. Sabendo-sa ,aimportancia que tinha este perf'Odo de
jornas mais altas nas ceifas na vida economica dos
assaiar ia @;o s agricolas, facil sera comp reender 0 que
t'epresenta de ' grave . para eles a perda desse curto
pe!fodo de j:::,rnasmiiis compensacioras. Sao a fome
e a miseri,ci maishorrorosas.
Os assa!ariados 'ru rais, verifica ndo qu~ nas ceiJas
i ~ nBo ~,On seguiam a!can<;ar facilmenre io rn ds c omf) ensado1"Gs, prccuraram organi z ar () sua Jut:) 110S mondas e cd consEguirem salarros n~()is elevado s. Sucede,'
porem que' rib ar:;o pa ssado i i3 ~(~ ernpr'egou em gran- .
r1e eSC'Gld 'B f!l onda qUJtn!Cc3 1 0 ,que d2ixou sem frob,=; 100 . milhe- re .s de :Tlondadeiras 'c n;o'nd~)de i ros, e )1aO
cOf"fse;-di!J ,que '·'as. j'orn'e,s rnelhorassem cornt) devi.3ril .
. A me~al;iz6¢ao do cuttura do fr igo e de Coutrbs ce:re'ais, 0 'GirGqoc:uI.tWrB na '-'grande propriedade, o~ m 
prego c re~yerite 'd.as maqui nas em lod o so,s tra ba lhos '
J

ag r.f.oo/)f(3s pe!os grandes cfJrdrlOS 00 Alen tejo 2 (10 [, jbetej'.) faze rn com q:.J8 a gr0nde maforia dos aS2,3 lariildos agricolas desses regio es naG encontl'e traba lh o
em qua lquer egoca, mantem as [ornes aba ixG dos
25$00 na maior parte do eno, redu ze rn
fome ma is
negra e
malor das miserias centenas de m!lh61',:,fde
trabalhadores rurais_

a

a

Temes que seber0noontraf no va s forma:;
de mobiliz(:;y80 dos 5~saI8ri€ldo:; wrais !

' Tendo em conto estas novas cOAdi~6es de vjda d 0S
assalariados rurois, ma nte r hOie simplesmente
mesmas palavrl'is de ordem para as ceifas, tal como em
1947, sem ter em conto a nova situar;:ao crioda com 0
emprego dos maqu inas, nao 'podera condHz ir as massas ~amponesas
conquista do salarlo de 50$00e s '
jmportar),tes vitorias', faz com que 11 luta dos assalariaGOS ' agricolas em logar decrescer de 'ano paraa,no, ,,
antes se relraia. Isto n50 fo'! tido em 'co:rHa 'p~las orga-~
nizar;:6es do Par tido que continuariim a lan<;iar rotineir.amente as mesmas pa,llI,vras ,de ordem todos 0<; anos.
Por ou tro lado,_a ~,xistencia duma /"(lassa cresc ente
de desempregados ~esregi6es lat'ifundiarias, de,vi do
continua concentrar;:ao da propriedade rustica,
mecanizar;:ao da(, agricuitura e
falta de activid ades
industria is no pars que absorvam esses desemprega -'
dos agricolas, [az com que a, iuta dos assalariados e
das massas .camponesas tenha de tomar novas forma s'
pa ra poder,. obf~r' , novos bitos.
Temos de, ~cpme'r;:i'jr a atacar 0 mal pela raiz ! '
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a

a

a
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Comp S'l sabe, a 'r aiz desta sltu~r;:ac 'h orr'o rosa dos ,'
assa larlado,s ' agricolas, do proletariado agricola por~
tugues, ,assenta na ma diviseo da propriedade ru sti c a,
na monoP9 lizar;:ao' da terr:a PO l' umas escassascente nas de grandes agrarlos qUI'l , possjJem herdades e
quintas com milharesde ,'h.ecta,r~~" qe superficie. S6 no
Alentejo exis tem 76F ,p:rop;rtiedilpesc;om uIT]a' al'eaque
vai de 500 a 20.000 hectares.j ,; , "
,
Ao contrari c:i do que 'sucedeu ,na,rfla ior parte dos
paises capitalistas eurQpeus, em P.ortug al!'l' propried a- :
de rustica manlern Binda formas semi - feud'ais;' encontra-se indivisa' e concentrada ni'jS meqs;''6lirr.as tantas
familias latifundiarias que monopo!izam prbpriedades
com uma area t6 ral; cada uma .delas, de, 50,COO, 30.000
ou 20.000 hectares comosucede, POl' exemp le, com o'
aComp,anhia das Lezirias, a famflia Posser'deAndrade, SamueJ Santos Jorge" Duques, de Cadava'j e de
Palmela, etc .. etc, '
"" ; '
,
facto de a'te hciie nao se terp ros:edldo 'a ums ,:)
divisao da grande pt oprieciade rus.tica"d,os,t'atifu ndios .
(e a prat:ca da rnCno(wliura' nessf!s ia tifufidlos) faz ·
com que existam nasregi6e s , l at i f undi.til~s.~,tA~en tefo,..:
Ribatejo e Beira [Jaixa I centelJasA/il ,'fr:Tthil'res 'de tra:,'
balhadores lura is sem 'urn Pa.il~lp ' d,eAersb:ide:se4'bn'd'e ·
possam lanc;:ar ll:Tlo 'semente.que -soviveiii 6b >a1Lrguer~
a baixos sa l &ri6s' oa' sua'fpr~Sl " dej -it'~Q~Ih'Q 'l'Fiq lie;:
quando esle esca sse ia ou. qU(lnaOqS'\t5j'n§S'b §i'x;;Ir;n,
sa~ , ro r c;;~d;os , vi~'e\ I.Iffia vida ~ Q,~ifl,3{ \9.F:,!:fnen)GS
e oe mlsen1J neora ;' ,"
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A ilg 'u d iza<;: ao . das co ndi¢6es de v ida des m tlssas
l
5yii!amen lo dos s3iari os desses lrabaat(~ da ciasse '()per6ria jr:dust r ic!'~ A !uta
camponesB s' d evi d o ao reg ime da propriedad e ,r ustica
coloca na ordem do d ie, ctim o tare fa prerne nte, a lu ta co:-:tra 0 ck':-6er:lprego tenl de e:~rar , par isso meSfTL),
p"da ,ealiza~:i:io d uma He for ma Agr6rin que de a rem:l n'o cen tro das ec;ividades des or"ganizoc;:6es e m!l ~
a quem a lrobalha, qUe mo d ifiq ue p rofundamerlre a ten ies do Partido no c(jmp'o . Sem obrcrmos t~xitos riel
disll'ibu:<;:i:ia 9a riq ueza e de ao povo po r tug ues e iu ta conira 0 d esemprego nila nos ser[l lacil oblermos
ba~e econ6 mica in d ispe nsave l ci o prog resso do p afs.
vitorias na luta por rneihol'es sala r ios. Po r isso, a orE naturairn ente ao nosso Pl1riido, tOlTlO parti d o de ganl'za<;: ao de marc has de desempregados cem cenlos
classe o pertlria, que cabe a tareta de organizar a luta o u rni lhares de pessoas I ass alari ados, SUBS rnu!h eres
d es n-iassas camponesas por ulTla Reforma Agraria. Por e seus fi lhos) ate -junto d as Cama ras t\ !\unic ipais e auisso mesmo a realiza<;:ao duma amp la Reforma Agra- toridades salaz arisl as euma fo r ma de lula lTIuito irnria figu ra no «'Programa» aproyado no V Cong.resso porlanle 'e que podera forc;ar os fascis tes 5 darern
do Parti d o, em 1956. Naturalmente que s6 um Gover- solU<;:iid imed iata as crises de desem piego . O s assa -'
no Democ ratico, de fe l<;:80 popular e r~voluciqnijYia; lariados rurais desempreg ,a dos deve m exi gir das aupoden§ realizar uma ampla Reforma Agraria, mas isso foridades salazaristas a sUa dlstri b uicii o obriC1a toria
nao nos deve leva r a aguarder 0 aparecimento nil pelcs grandes agrarios, proporcio:lc:l mente
areas
arena polftica nacional de tal governo para organi- de cul ri'vo que eles possuem. As pr6pri as auto r id ad es
zarmos a luta das massas c am ponesas p..or esse objec- sa l azaristas, aqui h6 vinte allos alns>, iorarn fo r.;:ad es
ti vo ta o importcinte para elas e para foda a na<;:60 pela luta dos dese mpregados a terem de dist ri b l'l -Ios
portuguesa, pois podem-se conseguir desde j,a vit6ria s pelos grandes agrar-ios. Ha que lutar de no vo po r esl a
parc iqis importantes.
medida, pois que ela contribuira p ara solu cio na :' 0
Desde ja as organiza<;:6es do Partido no campo problema do desempreg o r ura l e tor<;: aril os grandes
devem empreender umintenso trabalho de iigita<;:ao agrarios a cu llivare m melhor as su as herdades, 0 que
ju~.tci dos assalariados agrfcpla s, e dos camponeses serve os interesses nacionais.
paDres no sentido de levar essas camadas a com~<;:a 
Paralelamente, ha que organizar a luta junto das
rem a sua lu ta por uma Reforma Agraria; [azerido-Ihes
c6 mpreender que a solu<;:ao do grave problema do auloridade s salazaristas c ontra a el'< istencia de gran des propriededes incultas ou mal cuitivedas, levando
d ~semprego, da eleva<;:ao subs taricial d o s salarios
duma n;'eihdriq considerave l das sLias condi<;:6es de esses autoridades a exigirem dos g ran des agrarios 0
vida esta na divisao da grande propried,ade lcitifun~ cultivo d os terrenos de pousio e [or<;:a l1oo-o.5, desla
d iar ia em pequen as parcelas e sua disJribui<;:ao gr6- forma, a ter em de dar trabalho aos des'e mpregaoos
tui ta peloS assalariados agrfcolas e campone ses po- e a cumprirem 0 seu deve r perante a na<;:30.
bres com pouca terra.
,
C asq os g ra ndes agra r ios se recusern a cult ivar os
r- N ci Ha lla, o s campon es es for<;:aram 0 governo bur qu es e ir para a reforma agraria no sui do paf~, ocu~ terrenos produtivos incuitos, h6 que exigir das auto : '
pand o colec tivamente as grandes he'rdades e proce- rida des salazaristasa expropria<;:aQ pelo governo
dendo eles proprios
sua d is tribu i<;:ao em pequenos dessEls propriedades e
sua distribui,<;:i'io pslos assa~ '
lo res por todos 'o s,que queriam receber. um quinhaoe larie d-os agdc olas e c amp oneses pObres.Esta luta po a ele tivessem dileilo. Quando as autoridades chega- dera ser conduzidaatraves de co n ce ntr a ~:6es rna ssi ~
vam, a d ivisao das herdades estava feita ,e os novos vas nas Casas do Povo e junto das C amaras Muni ci ~ ,
proprietarios recus ev am-se energicamen te a abandopais, bem assim como em exposi<;:6 es com as assin an3r as la rr as ocupadas, sendo 0 governo cristao-de.moc rata o b r igado a reconhecer essa ocupar;:iio e a turas de tod a a 'popula<;:ao duma aldeia ou concel ho.'
Procedendo desta ,forma, os assalaria dos r- urais de,!
legalizar as partilhas feitas .
" A lura pela Refo rma Ag ra ri a exige urn grande esforr;:o sempr€gados ellcontrarao trabalho, melhor-a rao as'
de p ropag andae de org('l ni z5\:130 jun to das massas sues c o ndi~6es de vida, far ao crescer a proou<;:iio
ca rTlPonesas pe los mili ~antesdo Parti d o, mas s6 e!a ag r ico la po rtug uesa e d ariio 9 uer ra ao s parasitas.
podera dar so lu <; iio aos probl em as q ue fo rn am a vida
Ha ou tras forme s de lut(J co ntro 0 desempreqo que·
dos assaloriados ag rfc o f.a s e dos cam po neses pob res
re m side emp regada s corn ex iro pe!os trc1baih3dores.
00 10r050 e i-nsus teniav e l~ S6 a luta pela Reforrn a A grari a podera lar:<;:a r 6 S mass as c am po nesa s, privadas As ca<;'5das c o l ec ~i v as d o s dest~ m pregados de toda
da pesse .da lerra, na luta decid ida, tronsfor man - uma aldeio n ilS grand es herdades, bern assim como a
do ~ss i :T( estes Secto res do nosso c ampesina to em ida em m1!5Sc cesses desernpregados pa ra as grandes'
pocierosos ..:lliados d a c losse opera ri a na sua luta he rdades e quinras par a af re aiizare m os Irabelhc·s'
'peia -d emocracia , e pelo soci el lsmv, {azendo de agricolas que considera rern necessarios -lTI esmo scm ,
cent s'le"s (Je milh.Brcs de portugu escs revo!ucio na rlos e previa 5utoriza<;:50 do proprialario e dos managej co 'ns eque r![e3.
ros ou feitores - rem iii side levade a cabo pclos
carnponescs do Baixo Alente jo e e tamb em uma for11. !ui·s contra 0 desem prego
ma de oil:ear' a reso lve r 0 prob lem a
fie serno'f'r",
/.'-\ c)dsiencia nos nossos C6~'ipOS de dc-zenas e deze . . pois os trabaihildores exigen' riepois dos ;J( ,:p !Ok r:(:t'"~ (~f;;':S-[j S h~;"d.~·1e:; C' U C1' ;~";:.;3 '- p~, ~,~l~-:
~C' ,-J -'f':
nJ .3 d.;) mi lhfl-'2 S c'-:: rr~jba !had c."f"p~ t"i .!"·f)is de bat(\(H~::-~e
(~ ..• . , 1,.,'.) \ .. :.;.q!i~~, . . ,< ~'....
ros llO~'r-ores do d t:: st3rn f) rf'· ..., ~ ...,rt
t.:
I
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Todas estas formas de luta fOr<;:arao as autoridade~ mondas tem-nos mostrado q~e a\.jornas mais eleva .
5a lqzc ris tas a procurarem resolver, melhor ou pior, c.d a s. se alcq.n~am sornente durante uma semana ol,l
confc rme a· for~a da luta, a sitLia~ao dos deseJTIpre- 'duas e que, depois, tudo volta
mesma miseria. Dougado~ ~ encaminharao as massas camponesas para a tras vezes, porque os grandes agrarios recorreram a~
luta por uma Reforma Agraria, vlsto que poem a nu maquinas ou a ranchos de fora, nem mesmo jorna's
os maleficios da subsistcn::;ia da grande propriedade ma/s altas se conseguiram nesses poucos dias.
.
Temos de nos convencer que as grandes agrarios
r ustica, dos latifundios.
_
•
se vao negar, de principia, a assinarem contratos
A luta pelos Contratos Colecllvos
col~ctivos, que hao-de pretendercontinuar, como
N a iu ta co ntra a desemprego rural e por melhores ate aqui, com as maos livres para imporem jornas de
salario s, as o rgan iza~6es do Partido poderil'o obt~r fome e so empregarem trabalhadores quando entenvi toria s mu ito importantes ~e souberem unir e orga- derem, para poderem jogar a .seu favor com 0 deni zar as desempregados, e com eles todos os outros s.emprego e a fame. Para os fazer re eua r, para fo r~ar
tr abalhadores, em acc;:6es de conjunto tendentes a 0 governo fascista de Salazar a apoiar ele mesmo
forc;:arem 0 grande patronato e as autoridades sala- Esses contratos, temos de organizar a luto em varias
zaristas a irem para a assinatura de Co ntra tos Co- freguesias, em todo um concelho, ou ate e de prefelectivos entre todos os trabalhado res duma aldeia, rencia num conjunto de concelhos, temos de travar
dum concelho ou dum distrito ce as respeclivos agra- ba talhas importantes, temos de saber· unir e organizar
rios, garantindo-se nesses contratos colectivos traba-, para esta luta todos os interessados. Esse sera o ' pre~o
Iho assegurado para todos durante certas epocas do da vitoria.
ana au durante todo a ano, um salario minimo e um
A mecanizo<;ao da agriculture
horario de trabalho •
. t facil de compreender a enorme importancia que
e SUi'lS consequenci.as
para os assala riados agrfcolas tera a celebrac;:ao desQu an to ao emprego das maquinas nas grandes
tes contratoscolectivos,. pois eles poderao garantir- herdades e qt,;intas tambem temos de tamar uma po -Ihes duronte 3 meses,6 meses a u ate no espac;:o dum sic;:ao clara, tem os de eombate-Io, pois eie e prejudi uno, um salario certo e trabalho assegurado a todos. ci al , nas condic;:oes do f'lscismo, cos interesses de
Estes contratos co!ectivos sao vulg.ares em outros milha res e milhares de trabalhadores.
p aises capitalistas e ja foram conseguidos pelos cam Nos, comunistas, querernos 0 progresso da ag ricuiponeses a!entejanos de Pi as e de Vale de Vargo aq'Ji turapo.rtuguesa, mas nao podemos consentir .que 0
ha anos atras durante as ceifas.
progresso na mecaniza<;:ao, em lug ar de servir aos
Naturalmente que a assinatura destes contratos co- homens para melhorarem a sua situa:;:ao, sirva sim de
lectivos tem de ser feita nas Casas do Povo, na pre- instrumento aos grandes agrarios exploradc>res para ,
senc;:a de todos os, trabalhadores e das autoridades e poderem tornar ainda mais negra e mais diffcil a vida
delegado do I.N.T., e tem de haver uma vigilancia de centos de milhares de tr abalhado res portug ueses.
permanente dos assalariqdos, para esses contra to s seNos pensamos que as organizac;:6es do Part ido
rem respeitados depois pelos grandes agrarios.
devem esfor~ar-se por organizar a luta das massas
t condic;:ao fundamenta l para que estes contratos contra 0 emprego das mhquinas na agricultura S8mcolectivo,; possam servir de facto os interesses dos pr~ que haja trabalhadol'es rurais desempregacios. A
assa lariad os agrfeolas, que eles seiam antes livre- palavra de ordcm deve ser: « enquanto hOl/ver
mente diseutidos pelos trabalhadores nas Casas do / bra90s para dos, as nuiqu!nas nao dev8m trabaPovo e que so com a concordancia da sua gra nde thar.> Para isto, temos de fazer um intenso trabalho
maioria possam vir a sel' assinados, de co ntrario, os de agitac;:ao de forma a ganhar as maSSBS para esta
fa,cistas poderiam ten tar impor aos trabalhadores ideia, temos de tornar conhee ida das mass es a palasalarios de fome e condic;:oes de trabalho muito mas . vra de ordem do Partido, temos de saber o rgan izar
Enquanto os grandes agrarios puderem jogar
im edia tamente as massas camp onesa s conlra as convontade com 0 desemprego e com a utilizacao das s~queneias desastrosas dessa rr.ecanizac;:ao.
maquinas para rebaixarem as jornas. os assalariados
A compra de novas maquinas pelos grandes agra nao terao garanti as nenhumas de jornas ce rtas e de rios deve motivar a re .3Iiza<;:ao de coneentra~oes de
trabalho iSssegurado. So os contratos colectivos, im- protesto nas Casas do f'evo e junto das eutoridades
postos pela luta massiva e pers istente de tedos os saI5zari~tas , ex igindo-se que estas tOlllem medidas
assalariados. poderao criar novas condic;:oes de vida imediatas no sentido de assegurarem trc:bal ho aos asnos campos. Por isso, 0 trabalho de agltac;:iio no sen- saiBri<Jd e s rurais Que essas maquinas irao la n<;ar no
- tido de ganhar as mcssas para Esia ideia, e de as desemprego, eu entac que as grandes Bgrarios que
organi zer para a luta, tem de estar no centro da ac- compram es:;as maquinas se comprometarn a dar um
tividade das organiza~6-es do Partido de assc la riCidos subsidio de desernprego aos trabalhadores que fiea.
rem sem trebBlho .
rurais.
.
. De nada ser~ i r"a lan c;:ermos a palavra ~ c;e ord':,m'
A ligar-eo des organizaroes do Partido
duma lorna de 3;,$00, de <10$00 ou de 50:pOO, se nao
'y
y
organiilarmos form as de luta que garantam tra balho
com as massas campones·as
a todos os essalariados e uma jorna certa desde 0
Naturalmente que tudo a ,que temos apontado co·
principio ate ao' f:m de cad a tarefa ou de ca:Ja pe- mo cem:nhes para melhorarerri a terrivel situacao dos
r iodo de trab<Jlho. A experie::cie das ceiias e .dos assakri'ad o s rurais fieN:) lelra morta t de pc> uco sirvi-
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t~ , ~e nao levarm6~ ~ pratica' medi6as concretas ten - 0 ~~_sempr
por c~n·tratos
pentes a unirem e organltarem ?s masses Cam~OlJeSaS c b.leclivos;
,
para a defesa d o s seus ihteress~$ vitais e no vas fo rmas . 0$ camaradas militantes dd par.tid o devem -apa recer
de luta.
' _".,
_.'
iuntq de fodo $ os outros ~rabalha,dores sjmplemente
Se, as organizac;:6es dg Partido no campo tl ao fize- , ~Q mS1 lraba lhacjo res conscle,ntesi que lutam pela meC
~em um esforc;:o para ,~e ~proximarem de)odos os ho- Ihoria da sua sifuac;ao e da sjtuac;:ao d os Sf=!US comp arnens hOhradbs, de c6ti1 eles discutirem es tes e outros nheiros, .e naG como; polftie·os. Como trab alhad ore"
problema_s" de oflvir ,a sua. opiniao e de com ele~f todos podem promoyer reuhi6es dt! cornpanhei ros nas C aorganizi'lrem a' luta, ti ao tenhamos duvJda que as coi- sas do Po
~) nas Prac;:as qe"Jorna e com' eles dis !as continuara.o .? _<;:aminhar mal, que, nao cons~gui - cuI/rem livremente aeerca do caminho a seguir. A
rem-os melhorar a situac;:ao das massas' c arnponesas.
or'i entac;:ao db nosso Partid.o deve por .e les ser apre ~
, 't fundamental que ,cad a militanJe .dQ Partido fac;,a , ?enJadp as· massas como ideLe su o, .como a forma que
!Jm estorc;:o para se apro)<ima r de todos .os -caQ1pone- Ihes . parece mais capaz 'de os c ond uzir a resulta dos
'ses (sejam eles assala r iados ou cam.poneses pobres, posi tivos. A defesa d a orientac;ao d o Partido deve sar
searejr.o's ou parceiros) e com eles' ~tude 0 c aminho energica, pe rsuasiva, de fo rma a c onven cer tod o s os
seg uir para melhorarem a sua situac;:ilo~ Mas nao presentes da justeza do c aminho q uelh es apontamos~
pasta Guvir um a um cada trabalhador,e fundamental Isl.o ex ige que, antes, cis milita'ntes d o Partido que vao
que tod os os trabalhadores dispo~tos a ut~r ~e reu- a essa reuniao de massas tenham discutido enti c si, e
flam e assentem colectivamente no cam lnho a seguir. com la rgu eza; b c arninho ' a segu ir, a f,)rma de '0
Essa e a primeira condic;:ao para urrla vitqria. •
apreserltare-m ne~,sa teuhiao e 0 saibam defender com
Uma das causas mois freqllente~ dos ,i.;:SUf?SSOS .de calor, com ,c o,nvicc;:ao, t'! nao chei o s de vec ilac;:6es,
~Igumas organizac;:6es do PartidH iu nto des masses como ,pOI vezes tem acontecido. 0 nosso Partid o e
camponesas esta no facto de ter~ m ab a nt;Jonad o a 0 g uia e organizador dos trabalhad ores e, por isso
C9nvo cac;:ao de reuni6es c ol ectivas de trabalhadores mesmo, os seus militan/es tem de saber guiar e orga~
p ara discutirem todos juntos o ,c aminho a ~eguir e para ' ni za r as massas -nas suas lutas. Sem is.so, nada de
a eleic;:ao de comiss6es de unldade (comiss6es de tra- positivd conseg uiremos.
palhadores sem distinc;:ao de,cor politica o~ de religiao)
A ' organiza~ a o des lutes
copazes de org a nizarem a luta e de a orienta rem .
Aquelas reu ni6es com vari as deze nas ou ate centee a re pr.e ssao fas~ista
,
nas de trabal hadores, que a n es se razia m no Alentejo
Sabemos todos que a' repressiio salazerista torna
~ no Ribatejo, fo ra m aban d o:1 adas po r muitos cama- mui to dilfc;,il a nossa acc;:a o em defesa d as ciasses trarad as e organiza c;:6 es, nu ns ca so s po rsed arismo," ba lh adoras; e f)les mo p ara isso que ei a fU,nda me nta lFloutros de vi do a repressiio . A ve rd ade
que essas men te existe. Sabemos to dbs que a GNR e a PIDE
'reuni6es se podem fazer a l uz do dia n o' ma lo r PpJte ' dj (ic ultamcolJsideravelme n f~ a ac c;:ao das nossas ord o s casas e sem darmos ocasi ao a que a G NR ou as ganizac;:6es luhto das mjssascampor. esas, mo s tambem
autoridades fa scistas poss aro in terv ir, 'ba stando para sc;lbemos bem; atraves da nossa propria exper ien c ia,
isso conyocar ess.as re v niQes para as Casas do Povo que : so mos capazes d,e iludi'r essa vigilancia poli cial
pu . aproveitar 0 local das Pra c;:as de Jorna, q uando e de encontramos formas de nos apro.ximarmos das
tcdos os trabaihadores se ,e nco ntmm af reunidos, mSissas e de as mobiliza rmos para a luta. A expe r ien '~
como ia se tem leito em rou i/os lados.
cia de tOGOS os dias esta-nos a apo ntar' no'<as fo rm as
_ Pe ra que as lutas q ue vamos condu zir contra 0 de ac tuac;:ao.
~eselli pre go, por me lhores saia rios e pel a Reiforma
0 que e profu ndame nte errad o ca in-no s no iso A0rari ::J tr o; t' m vi tori as irnportantes BOS trab olha dores, lamento da$ masses p~r reCeo;;nos a re press eo salo, me !ho rem a sue sorle, 6 fundamen tal que sai bamos zarisla, reduzirrr: 6 s todo 0 noss o trabal ho par!idar io.
rno [:ii :?·a( c;,':.H6 CSS3:; tUfas as cnaSS 0S. 0 1n3lor numero a conve rses sec re tes e JJ ocu!ras 'd es rrab c.~lhad o rc:s
p:-)ss[ve- l d ~ pessoos.
.
-como se eles fessern nossos' ini ;:iigos o u 3-uspe~I'os i
./\, nlo~jl.jiz0~GO d{E rr:assas carnpcne30S . n~ s du.ros ••• - quanoo esses converses leni corile ilnalid?cie
~o'n~J:I~:6E,j C;l!e 0 fasclsl'P. O cricu
nodia acr ud<; aOerTl . serv ir os inreresses uesses Ines rnos trabalhb(;Ores. c:;se
oe r':!Sll ch,s /n fe:r esses vita ;s dos traba!haoo,·cs, so se trabalho secreto, fech5do, <€(,;liz edo mu:tes vez=:; e'1l
poderb faze:' c-:JrTlldrgueztl COin ,exlto). se so ube rmos r~jjni6es no'$ ca mpos c 9 ailelS hora~ da nOire, p.31"O
cncontn,j peira C6yu coso forrna s : d~ legellzarmoS es decidir des iornas a pe dir 0.' das fornlD~: de iura, \~ qL~~
reu nl 6es mDssivQS prcpa ra ~6 dtJS, se levarmos Q .nilior po de dar motivo 6 repressao pol!cie) , se c.:onher.:loQ
numero pO!dvel de tre:oi'dhadoies a :'per!ici po retn nes- P€:ios fescistas. Pe io c ontra rla, 0 rrClbalhc aONto,' ie-;
sas redni6 ~~~ e a t:":ao tCt7"i erern as consequi§nclas de g8!, junto de num t:r030S tr6Ga,lhacC1?es, floS ;::rf~(.:as de
tal parridptlc;:ao .
,
Jama, no s a j,unta rnentos, n1l S cdncentra:;:C)2S nBS C,)S1lS
A rea iizCJ<;i5o de . re:.;nioes sec(elBs, ~0 n1 mela duzia do PO',o, co~lunde IJ nossa _o7c;:50 e a n()~s a i;)icia tiva
de ctJnluradoS e s!rnpallzantes Iso/a(lO S des masses, co m a .acc;:ao e In/ ClarlVo Q1)S mess,as, tomo I1IUI~O
nos l11oni'es e de noite, para decidirem doG form es de . maii; difleil a ac<;:ii o rep 'essi v a d os ~1':d6ZDris j~$ , nao.
luta 0 SegU il-, reve lam-se in capazet de servir as inte- Ihes deixo distingu ir a acs:.§ o dos mi iita nfes do f'crt;do
resses d os trebaihadores, faciiitarn a ac~;ao GOS 1o r<;as da do reS!O dos o ulws tra baln600res. ,
:
Aiem disso, imp6e-s e a organiza.;:iio di.' luia contre
repressivos. cont ro os miiita nres do p,artid o, isolam-nos
-' ,9 a s ,m assas.:, [(sa felT) sipo ,um.5. des_l?ri n<;;ipp is c;aysas "~~ f},r;es,~ao que ;c ai ~obre 6~ lutes iGi,vind ica; i~as dq~
.. dos In sucessos de certe s orgenlz ac;:o es na luta contra troOo.Ina.a ores e sabre e Bq:ao dos mililantes co Pa r-
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li do edema-Is democrotas; Sees Outoridades saleze·
bern e$ses
ristas senti rem , Cll.le-t'QS 'lrilbal'hadores ' se enconttem eJores e orienli§!los com jllsteza, se §6ueerefh en'frenun ido~ e orgpnizados, q'ueestao rirmesna luta que iOr as manobros retlres~i."es dos flossos in:tnigbs coH1
con duzem, eles' receafao as consequencias des suas cohrionc;:a na propria [orc;:a das " mas'~b~,\ a'brirem9g 6
provocac;:5esl' f\Wa()~A,medoda 'reacc;:ao ' dcis masses, camiriho para novas vitorias, la'nc;:atl?tTi9,s 0 p'~feftl- '
~erao I?rc;:a?at~ " ~IOiU~r, ',: comolantas ' vezes tem riado rural em lutas sempre crescen~s ~ith:!i~Ie$~·'-d'b$.,~"
acontecldo. " . . ..~
.
,
~e~s interes5~s de classe, na defe~1'l da'p~z' e"nal~o'1t;·,.~ " ..
segredo dos vitoriils eltanc;:adas peibs trabalh@~ qUI§ta ' das Ilberdades democratlcas, Taremos ~e~e
'
dores da cida de e dQ~catnpo; rrentea repressao ras- proletariado rural ~ de muitas centenas oe milhli'res' ',,',
,Ci sta e ao pat ron ato explQradoJ, conSiste na rargue~1l 'de portugueses - uma grande forc;:a revolucion6ria ,
da suau nid ade, na ror~a da sua organizac;:ao. Se os capaz de apressar ",queda do salaza.rism9 ,'e .i tJ~ .
militantes e orga nizac;:6es do Partidosouberam un'ir , cbrir; ,com c', classe operariadas cidades~a, [rehte/ 0
um grande numero de trabalhadores para determina- caminno para urn [nturo lumino$o, para 0 ;)ocia li smo:

o

a

__

mm=a__~__a-~==~~g'~
" ______~mN_ _~~U"~~m~~==~~'_
' _ '

R'E'P9RCEMOS ' A PERSdNALIDADE' PQLITICA
DA. ' BASE DO-' PARTIDO

"

· Por :" .GUEDES

j

• . ~,

/

nos~ o'PaHidoeo Partido da classe operaria: E
O·essa'
circunstancia imprime-Ihe upla marca parti-

b-inda ' estamos muito longe dC' comoater as ert os
liberais que,.. no dizer do camarada Mao Tse Tuilgi se
cular q!!e , nerthum partiqo bijrgues se pode gabar de , manifestarh· por «Por de ' lado as "coisas que nao
p oss ~r--'i , a cqpacidacte de e)laminar a base objectiva nos dizem tespeito dlrectamente .. achar que 0
. dos ~cl,r.s .err.o s ~~ de toma~, as rp~didas necessariasJ)ara Tnelhol" e dlz~t 0 meno's possi vel a respeito de
0;; recbfIpr. r:. p,orque e que 15S0 sucede? Porque a coisas que se sa be c/aramente. estar erradas »
Classe operaria; setido a c1asse que representa Ul11a ... ou « Nao dlscufir opinii5es incorretas au oucausa ja hoje, historicamente, triunfarlte e· para a qualvi-Ias,e at¢ n,(io assinalar o'Pinli5es cofltra-revoabre tim futuro luminoso-o Socialismo'-nao teme luciondri,c(s,' '!WS. suportd-las ca'lmamentecomo
a reaiidade; a vida, pois sabe que, no essencial, a 'rea- se naail ttvesse a'c ontecido» ou « Trabalharcom
lidade Ihe da s~mDrc razao. Estas duas circunsHlncias ' pouco erztusiasmo l sem qualquer plano Oll orien.
- 0 ca~ader de classe triunfante e uma concep<;ao tap-ti~ . definiqo ~ ; tra,balhar por trabalhaT e deicientifica da realidade d&.o ao nosso Partido uma' fon;;a :caT iT as coisasao 'Sa bar da corrente ... »
ideologica e de m'obiliza~ao das massas populares que
Na verdnct!!, camaradns, ninda encontrnmos muita
i1enhum partido bllrgues possui, porque ' nao ' pode passividade dentro do Partido;' muito espfrito de «nao
p ossuir.
..
. "
te r ales'r , muita roti ~ no estilo de trabalho e na
Isto nao sigllifica que 0110S50 Partido nao cometi a'c~i.lta<;ao ir:tliferente tia linha do ·Partido. '
.
erros, nao tenha deficit~ncias. Ma~ 0 Que faz ano,ssa
E preciso que todo 0 Partido colabore activamente
l'or~a .e nao temermos a mais viva luta ideol6gica del) ,~ na d qbora<;ao da linha do Partido, qUe ajude conscitro qo Partido, pois sabemos qu e essa e a forma; ,ce el\tetnente a Direcc;flO /.0 Partido a pilotar 0 barco da
temperarmos 0 Partido para os mais duras embiites revoluC;ao, que de 0 mclhor do seu esfor<;o a aplica<;ao
da vida. '
,
.
' ,., " " , viva ~ cl'iadora da linha politica geral, que viva infenNos , ultimos tempo;; , a D~rec<;li.O do nossor~r~1iJ' sal1iente a linh'a ,p~. 1iP~~ ' e_ mobilize as mais ampl,as ' ..
vem fazendo um esfon;o notavel para de5pertat'l Sua m3,ssas pela SlIl!-i cO nCl'etlza~ao.
.'
Eneces:s ario qu'e <;ada cOl11unista tenha osolhos bern
base para os problemas' politicos func\amentais e r~ara
que tod·o 0 Partido, do to po a ba~t'; readquira, por " abertos e os ouvj.dqs bem atentos para escutar tudo 0
completo, a sua personalidade politica, por l11uitO " que as massas, faZf= ra 'e ;dizem e saber interpretar be III
tempo adormecida devido aos' n'osso!; passados ~hQS '. os: SellS de;ejos, de modo a ' poder dar a sua melhor
sectarios, aos defeitos do trabalho individUal e ct'c\ ' .cO rJ lribuiC;ao para a lillha politica do Partido.
culto da personllidadl!.
" ,.. "
!'., :';
,
\i'
, E preciso q ue 'cada comunista se comp'enetre que 0
,\ te~temllnh:i-l.o. estaoos nu~e~psqs itrtigos qlle tenl
'1.rti,do e ('It!t,~mb,e m , que .o Partido nao. e
.a Direcaparecldo no «MliItante "" nos ultltnos'; fempos em q ue <;ao do Partldollem 0 qlladro de funclOnanos i que
se poem os pwblemas mais importantes. spbre 0 refor<;o neri hu m comu nista «sacuda a agua do capofe» e deixe
da base ideologiCa, politica e organica do Partido; a aos outros a tarefa de pensar por ele.
'
testemunha-Io esta ainda 0 salutar ambientede critica e
Dentro das condi<;6es objectivas existentes, 0 Partiauto-crftica que se vern c\esenv6lvcndo em tOd CY, o Par- do' sera aquilo que lodos nos quisermos eaquilo que
tido, desde que este 6lI1preendeu lima ,vit:igem dccisiva todos nos fizermos.
Quem ler 0' materiais fundamentais do V Congressa,
no r-er; tido de lutar contra 0 sectarismo. No entatlto,
o ma radas, ainda muito 11<1 que fazer' para dar a todo 0 oS« j,m:tan(('-" , ('~« Availtc~,., os manifestes e inforPartido plena, qonscieucia das suas responsabilidades rr.es dos' memoro5 d:: D: rec:-2 o do Partido, os Estatutos
e de estar aQ nlvel - necessario das tarefas historicas e 0 Program a nao p ede dei;{ar de reconiIecer que a
Direc~ao do nosso Partido e uma Direc<;ao bem capa·
qlle se abrem perante os nossos olho~.
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uta a teortcamente, m:prli'gaa a

"tOdMII.IT.A~~E~
--:-d''--'-,-' .. . . f
. necessano, POlS, esenVOl\:er a InlCla !Va reV01U7.

est"lrl 0 0 marxismo·!eninismo e com urn conhecimento profundo e
multilateral dos problemas ec:o.nomicos, sociais e po·
~i ticos fundamentais au 1l0SS0 pais. .
Mas isso nao chega, camaradas. Se a DirecC;ao do
Partido nao tiver a aiuda das bases, se nao tiver um'a
ideia 0 mais exacta possivel da situa<;ao do nosso povo, se nao tiver as il1formac;5s eajudas necessarias de
todo 0 Partido e das massas para trac;ar a sua linha
politica, pOl' maior ct\pacidade politica, firmeza ideo10gica e vontade de acertar que possua, naopodeJa
encontrar 0 rumo que SI! imp5e. .
Ajudemos a Direc!)3.o do nosso Partido, da mesma
forma que ela tern aJ'udado todo 0 Partido a orientar-se.
.• . .. .
.'
"
Tenhamos COnSclencta da Importapcla da CQntnbU1<;ao
d,e cada urn de nos para ajudar todo 0 Partido. Sejamos
modestos na aprecial'ao das possibilidades de cada urn
"
" ." .
de nos, mas conftemos na capacldade de trabalho de
todos em conjunto. Como dizia ,um poeta e dramaturgo alemao Brecht - «Cada am de nos tem dois
t
'
. P
"d' t
./ 'h
o I {lOS, . mas 0 • arll 0 e.m {lfl 0_. f!S » ' .
Conflemos pOlS na capacldade de Vlsao dos mIl olhos
do Partido, 'maspunhamos tambem os nOSS05 aver e
a iluminar 0 caminho com todos os I1OSS0S camaradas.
o nosso Partido e urn Partido marxista-Ieninista e,
como tal, examina a situac;ao do pais e tra!)a a orie11ta<;ao para a luta com espirito cientifico, com 0 rigor
proprio da Ciencia, com os olhos bern abertos para a
reaJidade objectiva. Mas, para se fazer urn tal trabalho,
e necessario observar muito bern a realidade, trac;ar
caminhos" aV'an!)ar, recuar, experimentar, comder erros
e ilimina-Ios, recolher elementos teoricos e praticos de
todo 0 lade e finalmente encontrar 0 caminho justo e
enyeredar por ele ' resolutamente.
E assim que trabalham os comunis~as e todos nos
temos que colaborar activamente neste trabalho gig~ntesczo que se processa it escala de todo 0 pais.
Ajudemos a Direc!)ao do Partido, punbamos ao servic;o de todo 0 Partido a experiencia revoludonaria de
cad a urn de nos, nao temamos dizer abertamente 0 que
pensamos, nao temamos dizer asneiras e praticar erros.
• Ct.mo nos ensina Lenine, 0 mal nao esta em praticar
0 9 erros, 0 mal esta em nao os rectificar.
Nao punhamos duas paJas na cara para so olharmos
para a que se passa no nosso sector. No Partido, como
na vida, nao ha problemos estanques e aquilo que se
passa no Minho deve interessar ao que eshi no Alentejo
Jll 1:0 Algarve e vice-versa, e aquila que se passa entre
os ojlerarios deve interessar os c:amponeses au as cJasse:, medias e reciprocamente. A cJasse openiria e 0 seu
Partido tem que se colocar a frente da luta de todas
as classes e saber aproveitar inteligentemente todas as
causas de descontentamento para mobilizar as massas
contra 0 salazarismo e pela conquita da Democracia e
do Socblismo.
j';\ao basta di zermos que a classe operaria tern urn
:~ap el de vanguarda e que esta destinacla a libertar todus
os outros homc ns, e necessaria que a pJ;'oprla cJasse
operaria sinta isso e tome efectivamente 0 pape! de
-..:anguarda que se imp5e. 0 reconhecimento do papel
de vanguarda da cJasse openiria pelas outras classes
nao cai do ceu, conquista-se atraves da lute, a <las
lJrovas dadas na p:atica.
0

cionaiia das massas e, em primeiro lugar, da c1asse
openiria, e necessario dar, pois,a todD 0 Particlo a
no<;ao da sua responsabilibade e 0 espirito, de iniciativa para levar it pnitica as resoluc;5es do lj'artido. '
Por exemplo-cabe inegilVelmente ao nosso Partido
0 merito de, em primeiro lugar, ter aberto as massas a
perspectiva da luta eleitoral °e de ter previsto rtJag1stralmel1te as lutas de massas de elevado grau que se
veiificaram nas passadas campanhas eleitorais.
Para objectivar esta afirmac;ao, recorda alga do ,que
se diz no lnforme do camarada Manuel ao V CQngrcs$o:

Coo. fort;as imensas que.vimos movimentarem·se 'aoos 0
tim da /I Guerra. Mundtal e na Candida/ura NOl'ton qe
Matos se erguerao de novo •...
...• O(a tadas estas centenas de milhares de democratas, com a classe operdria Ii cabet;a, tem agora iruimeras
razoes mats para estarem. contra 0 salazansmo •...
••.• Hole, numa evolut;ao que vemos vir·se dando de
elelt;do para elelt;do, e que se tern acentuado fortemente
ilLtJmampzte,.hoje, com odescontentamentogeneralizado
devido a pol4tica fl.~onomlca do govern,o, veremos novas
camadas, novos mtlhares de pessoas mteressarem·se e
partie/parem vivamente nas proximas eleit;6eS,Serd ate
natural haver pessoas que se Inscreveram no recenseamento eom a Ideia de votar 'no qoverno e que mudem
de opinido •...

Se tivermos em conta que tudo isto foi dito no n0550
V Congresso. P.111 Outubro de 1957, e 0 que se pas sou
da! para ca, nao podemos deixar de ter urn profundo ,
orgulho revolucionario na capacidade de previsao do
110SS0 Partido.
,
Mas poderemos dizer que todo 0 Partido foi ganpo
para a luta eleitoral desde que a Direcc;ao tra<;ou 0
justo caminho intervencionista e 0 nosso Congresso 0
confirmou palmarmente?
'
Nao, camaradas, Nem todo o ,Partido esteve a altura,
das lutas que se processaram e temos que reconhecer
que muitas vezes sofremos de seguidismo em .relac;ao
a outras forc;as polit~cas cuja o~ientac;ao foi completamente desbaratada pela vida, ao contratrio da nossa
que teve plena confirma<;ao.
Ternos de reconhecer que, dura nte os levantamentos
insurreccionais do povo de Lisboa, do Porto, de Braga, e tantos outros locais do pals, muitos camaradas
n0350S se desl10rtearam e nao foram capazes de se
por audazmente a frente ·das massas. '
,
Se todo 0 F"artido 'o tivesse feito, e caso para pergu ntar se ainda heje existiria salazarismo no nossopais.
E nas greves politicas, como ja foi satientado num
lnforme do camarada Freitas e lim artigos do "Mili·
tante ", muitos camaradas nOS505 ficaram atras das
massas e defenderam uma passividade abso!utamente
incompativel com a qualidade de comunlsta e com
as condic;6es objectivas que estavam geradas.
Considerac;6es do mesmo generos podiamos fazer
sobre a falta de entusiasmo revolucionario com que
muitos carnaradas encararam a campanha pela der:iisSio de Salazar. Apesa~ dos exitos ja alcan<;ados, podemas afirmar que 0 que temos feito esta muito aquem
das nossas possibilidades e das condil;5es de descon' tenh,mento que lavram no pals contra Salazar.
Outro exemp!o-Quando nas nossas ptlb J ica~6es , p or
exempJo 0 <: Ava nte ! ", ~e propoe desencadear campa:"
nllus pela liberta~aQ de Alvaro Cunha!, Manolis Glezos
€IU' Sanchez Montero, e necessario que os nossos Calr1&-
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pcon',m,"', no mobm,,<,o

Jlnr ta o humanas campanhas. Quando no «Avante!:. se
}'fo pce campall'has ;:ela liberta<;ao dos presos politicos
c por Hma Amnistia politica, e necessario qtte todos os
":limaradas deem Q melhor do seu 'esfor<;o nesse s·entido.
A base dq Par;tido e pois essendal para levar it pd,1:;:a a oricnta<;ao do Comite Central.
Na o bast~ ~er umf). ,orienta<;3.o justa, e necessario que

>eli "m""

'",

E necess!j.r1O qUt; a base do Partido contnbua alY
maximo para a elabora<;ao da linha pollticodo Partido.
mas e tambern necessario que, urna vez esta tral;ada, IY
Partido actue como urn 56 bloco pel a sua execu~ao .
E e esta caracteristica que fez dos Partidos Marxistas.Lel\inistas as fon;as mais cornbativas, mais coerentes. .
, ~ rnais fortes de toda a Hu manidade.
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PAPE L D,E VANGUARDA. DO N:O'SSO IJAR TIDO
A .LlNHA.' DE MASSAS 'EA ' UNIDADE~ ,~NTI - SALAZARISTA

Por ' PAIS ..,

nos, comunistas, fa (am ~s' do papel hislo rico do
Quar.-do
nosso Part ido como 'forc;:a de vangu,a rd a na luta anti-

tica, atraves de pequenaslutas rei vifldfca tivas, seia Inos , :perfod,os de §rande agitac;:ao politica, co mo 'em 1~45 , <
-s al azar ista , .baseamo -nos ao , mesm o lempo na teoria ' 1~4 9, 1951,. 1957el,958, atraves da partici payao mas - : '
Ino rxi sta -Ien inisla e na an ali se darealidade nacional.
siva nos movimentos naqio na is ,con tra a d itadura fas- ··
Ao afi rmarfTibs 0 pa pe l de vangu ard a do nosso c ista, ~ernp re a crasse oper aria fez v:al er. to,d o 0 peso cjePerlldo, tomamos Orna g rave e pes'adaresp o nsabili- ,sua forc;:a e ci a S4a combativid ade, q ue lem imp ri mido '
dade peran te 'onosso Povo, e demo nstra mos uma b ess~s movimentp s urn c ara-cter rnassiv.o ' e naC':.iGnal. '
EJC idci" c on~ci e ncia da re alid ade po litica e ,social no'
Em 5.° lugar : 0 Partido ; C OfTI,unista:,e ' 0 ,par tido d p- l ' ,
11 0 550.' pais a 'Iuz do rTw rxis mo· len in ismo.
, '. ,c.l asse operari a, a olasse q ue, ,comG vimos atres,. e 0
N'l ajs, cinda, ao afir marm o s o . papel de va nguarqa mais interessada no derru bamento do fascism o sa la-; ' ,
do nosso Pa rtipo, nao estamos so a rep ~ ti r 0 quedi· zari sta, am ais ' qnlda, a ma is o rganizad a,a ma is ,co[),) - ,
ze m os r7lestres do ma rxis[l',lo-Ie n,in ism o, mas sima · bat iva, a rna is po de ro sa, a cl asse ascend ente. 0 nos,so
t.eo rizar a experienc ia pralica , a vid a, ' nestes 33, an o~ Parti do
ac tual,m,ente, .'o unlcQ .n o nosso pai~ que.
de reg ime fascis'ta . .
'
possui ••uma teoria p o l i t i c a~ u rl!a e sfrat eg i aeum.a.t<? e ~.
t, po rtanto,.'d.a. pro pria ,anali se da r!,! a,l idade po.r tu- ti c a -'- e I:Jrn ' pro grama p,o litico con c reto e 'ob iectivo , ,
gu esa, qu,e Qo demos co nclui r que e ao Partido C o rnu- : que co rres po nde aos interes,ses )lao so do proie ta;ri e' - .
nis ta p'o rt ugu es" q ue cabe .a r~ sp o(l s ab ilidad e histo rica ,_do e do campesinato, · mas ta mbe m d a bu rgu esia na--"
de sar a va ri'g uarda da luta pe la Paz, pela Dem o cra- ci ~nal, 0 nosso part ido e, act ual)1l ente" a unica forr?
, cia, e Pa lo P,rogresso e Inde pendenc ia d,a Pa tria.
polit ic a no nosso pais co m ,ump o r ganiz a 9~Q a,esca lo::
Vefamq s, ~mb o ra muito resumi da mente, po rqu e . . ' naci o il al .q.u~ Ihe permite exe r,c er um a d irecc;: a,Q e feeEm 1.0 l uga,r : A classe ope ra.r la" nao so pe lo ,n u· t,iva d!,! ,classe , :::J per ari a"e li ma influen c ia real na res- ·
mero, mas ,sQbre tudo pe la sua missa o 'histo ,ica ,e, pala tante ma-ss·a sie , tra ba lha dores, 0 , nosso Par tido pro·c •
posi:;:p.o ' ,chilv,e que o cu pa no o rganism o eco f! omico cura ap liea r ~.o nse qu en t em en leJ n,a pra tica, a sU,a lir ho
e socia l db 'pais, e a c lasse mais impor tante e mats po - ' po liticei' ere massas, e, tern defen d ido sempre co m firde ro sa. , Ass im, a a c l~vidade 'norma l cJ a ind ustri'O, da ,meza um a p o litica deun ida de de toda s as. corre nte:;
agric'ultura, dos transportes, dp ehergia, e , do comer- , po lfticas a.nti-saJaz o.r istas, 6 e, po r islo rnesrno, a fo rc;:e c io, dependgm fun damen talrT)e nte da, cl asse operari a. , catalizad o ra da, unidade, an ti-salaz aris ta. ,
Se a c l as ~ e Qpe rari a paralizasse, paral,i zari3 ' Io da a
, A historia dCl s fac tos neste,s, 33 a. nos de nlOr]stra qu e- ,
, ,'
"
.
onosso Partido tern sid o 0 g ran de ca.ll) peao da l ute
v ida economica e· soc ia l do pais,
Ern 2,° lu gar.' A cl asse operar ia e de todas as clas- , anl i-fasc ista,
ses da sociedade por tug uesa a que ma is le m so frido
~'is , p o r, que a afirmac;:ao de que 0 ' nosso Partid o ·
e sof re as conse quen ci as dq fasci smo. E e tambem, ' tem a desempenh ar ulT!pape! histo r ico de vanguard o
po r isso ruesrno,' a q ue mai s desei a 'O.f im do fascismo. na luta, pelo derrubame nto do sa lazarismo e pel e;
Em 3 .° lugar : Pe las suas pro pr ias c aracterfst icas de , pem o c ra cia, e ,real e ob iectiva, ,e nao um produto do
c lasse, cara ct 2rfsticas fo r iadas pelas rel ac;: 6es sooials , nossa ~ i m ag ir) p c;:ao "
" ,
de produc;:ao i,neren tes a um a socied ade capitalistc, a'
, Esta , noc;:ao do p apel histo r ico do nosso p artido e cl ass e' opera ria e a cl as se mais un ida e a que mais da grande ,responsab ili da de q ue Ihe cabe ,n a di r e ~ c;:a o , ,
fa cil e rapidam ente 'se o rganiza para ,a I.u ta:, t, por da luta an J i-sa l azaris~a , e ma is tarde nadi recc;:ao de; ,
assim dizer, um g rande exe rcito se mp re,' p( o nl.o a ' luta do n o.sso Po vo pe lo Soc ialis mo , c;leve i mp q r~ s!,!, ft. , ,
co lo car-se rapidam enle em pos ic;:6es de' combate. _ consciencia indi vidua l de cad a miH tci n'te, e impregria r :,'
Em 4 .° lu ga r: A cl asse op eraria, q ue r i n dust~ial quer , toda ,a sua actividade d uma rw y a9 de, al ' arespo/lsa .'
agricol a, tem sido a ,wnica no nosso pais a manter uma bilidade indivi d ual. Cada mili tan ts ·d eve sentir-se .pes- -'
luta constan te, se m treguas, ao lo ngo ,destes 33 anos, ;soalmen.te , r:e'sp o nsave l pe la acti v iclade geral do Par- ,"
contra a ex pl o rac;:a o economica do monopolismo cor· tido, "peles sIJ as vi torias e pelas su as de r rotos.,
po ralivista, con tra ·os sistematicos ataques as liberda Serido 0 noss o Par tido a prin'cipa! do rr;:.o an !f'sa--"
des po liticas e s o~ iais, e contr? a politica, obs.curan- lazarisla, 'e evidente que qua lque r enfra quedmen to--'
lisla do fascismo. Seiancs perfodos de recessaq poll· , do P3rtido se re flecle , ime diala rP..en te' , dum.a .fo rm e i
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negativti. lia iula gEral Goritra 0 salatarismb. E vefila. ' que' Sf desvie ,desh Ifhha .po'litica ~st~ ktntb,jiirhdi~ft(l
de- inegaveJ; demol1strada pela vida nos illtim9s anos, ' com os j)i'inCipios do ·rmrxismo-leniUismo que orien,,' qu.~ ,os periodosvde 'l1]aiores 9ificuldadesque onoSso tarn ' ,o~o.~s~ 'partid~1 e, traduz deshos opo~tunistas
PartIdo tern atravessaC!o, 'devido ao peso da repressfiO '~j'qMe e'neceSoano comoater. '
'
policiaJ, coincidem com 'pe,d odos ge fraca actit~tiallbJi" :;(A., ii1cQnp'reensilo de alguns "militantes GO nOSED
,. politic~ gef'al d!ls m~ss a!i,e ate meSlTI9, pas o~tr~s fot.: . ~~.a~& sobtf"9 'Sign,ifica~o da .exp~essil~ ",Eriha pqli,ti" <;as antt-salazanstas. Isio mostra-nos a ImportanCIll. q~ ,ca ,' tleJrnaS8.a!S:>' tracfU'z baIXO myel Ideologlco que leva
tern, para 0 exito da luta patriotica: coritra 0 salazaris: ' esses;~m~da's ', a deiKarem-se influenciar POl' concepmo, a existencia dum,Partido Comunista forte; it altura : c;o~oportI)Ristas '¢ aventureiras. \
do seu papel historito, de vanguarda anti~salazarista.
A.. tendClkia"d,e,alguns camaradas para se deixarem
o nosso Partido s6 podeni ser urn parti-do forte, ' influendar 'por ideia:s estranhas ao' marxismo-Ienirtisurn partidu de vanguarda, se a ,sua linha politica for mOl como, porex~mp!0, 0 golpe militar 01,l «putcll l>
compreendida e [\ss,imilada por to'dos os seus miJitan- :e as aCl;5es dcsligadas tl'e 11m forte inovimento de mas,
tes e aplicada na pnitica em cada· situa<;ao concreta.
sas, ti'liduzem ~ss~ ~ajxo nive! igeo1'6gico que os leva
Ha camaradas q\le demonstra,m na sua actividade " a tairem nas' mafhl\sdo aventmeirismo politico.
pratica que nilo assimiJaral11 ainda a linlla politica do
A tp.t:loenCia de alguhs' camaradas para substima rem
. Partido, pelo menos np que respeita a' dois problemas na pratica a importancia, da liga<;iio do Partid o as
fundamentais na pr~sente elapa.
,
rnassas, e a mobilizaC;ilQ e organi~a<;ao das massas para
. Esses dois problemas s,ilo: a linha pqll ica'de 'rnassas, a luta, 'sobFestimanClq ';ao mesmo tempo a importancia
e a politica ,de unidad~ at\ti-salazarista~;,: ' . ,', /, ~ : das alian<;as do Partido COrn os dirig~ntes das outras
..
',.. . .. ', ,' "
forc;as aiiti-sal'azatistas, isto e, Ii .s.ubstima<;ao da uni.
'
A ~ IIn~6 pollllca de massas .", "
dade das grandes I\1assas da P.opl1)l1<;ao pela base, e a
, A linh!l politica ~e I?~SSaS deriva da c;jncep~il,9' tp'a r- • sbbr'esti~~c;a6 ' dil ~l!.idad~ .lJHo t'opo com este ou
xlsta -IemnIsta da hI,s tona. "
. ''''aquele dmgente POlltlC,o anhcsalazansta, .traduz opor·
Em toda a historia da hurnanidade se verifica que as tll rlis'mo politico de direita>.
grandes viragens politicas s6,se:dilo quando coincidem ;: OS'Cariiarllda's que pC\lSam que 0 fador fundamental
tres factores: 1.° Uma contradi~ao entre as for<;as cres- , ,para 0 derrubamento 'd o 'salazarismo e a unidade orc,entes da Humanidade e as estruturas politica~ e so- ' ganica de tocias as 'corrent'es politicas 'a nti-salazadstas,
dais que travam 0 naturaI'desenvolvimento dessas for- e poem em segundo plano a unidade e _ac<;ilo das masc;as; 2.° Quando as grandes massas se poem em movi- sas, caem facilmente no pessimismo quand o verificam
mento no sentido de 'superarem essa contradiQilo; 3.° q\le essa.unidaRe idt:al s~ nao da. Este pessimismo traQuando eXIste uma classe ascendente, organizada e. ca- duz ao mesmo tempo falta de confian<;a nas massas, e,
paz de orientar 0 movimento das granqes mass'as para em particular, I1a' cla'sse openiria. Este pessimismo chea supera<;aO da~ , sontradi~oes que imp'ed~m o·seu na- ga por vez~s a, travar quase completamente e actividatural desenvolvlmen'to.
' • cfe revoluclonana destes camaradas. '
,
No caso concreto do no,sso pais 0 1.0 factor e 0 3.0
0 problemaA'!;J. unidade nilo foi ainda compreendid o
' "
.
existem. 0 2.° factor nao tomou ainda aquele volume por esfes carnaradas.
necessarjq.para,pro,(\>car .imediatamente uma viragem
A'd d
Ii
I
. /'
poiftica prQfunda e tnvencivel.
,
un,1 a e an ,-sa azarrs a
o l~o fa~or)jsto e~a rontradi<;ilo entre os interesses ' •. Q Bartido Comunista Portugues tern 'sido 11m inean - ,
duma rni noriif'd.e !l1pnopolistas e grandes latifundiarios ~avelilitador pela unidade anti-salazarisJa. Desde semapoias;los nH"rii numer,osp alto funcionalismo civil e mi- pre '0 Partido tern feito apelos constantesa ;unidadei
.Iitar, e na. ~c¢ad ' lr1'ternacional, por urn lado, 'e pOl' e ' a, sua actividade pratica tern sido, sempre orientada
outro ladli."bi' granct'es massas de trabalhabores e de n,QJ sentido da unidade de acgao de, ;tQ~aSjis for<;as
campones~s:'t-! a numerosa pequena burguesia, e cada politicas a..nti-salaz-aristas.
,
:;. ,' ' " '
vez· mais a,g'l~da. I . ", ' , ,"
"
',
Mas ha duas especies de un idade. ' , ,
" 0 3.° factor, is~o , ~; ;l ,ex,istencia , ~4m~, r~r<;~ Qfl.'vanH:i a unidade pela base, a unidade das massas; e ha
guarda, cQn~pent(!~, Q~ ganlz a da, esta,tambem reallzado a unidade pelo topo, a unid,ade com os dirigentes das
atraves do; Par~k\.{)o:CQmunista annado duma teoria re- outrasfor<;as ou tendencias politicas an ti-salazadstas.
.
0 Partid'o, na medida em que siga uma linha polit ivoluciomiria tientffica, oc,mar:Jdsmo'-lenirlismo. ,
falta', portanto;,para se conseguir uma viragem po- ca .de massas, esta efectivamente na pratica a lutar 'pela
Htiea profunda nq {lasso pais,que 0 2.° fac tor se torne, unidade pela base, isto e, pela unidade das diferente~
~ suf,icientemente fortel
'
camadas da populac;ilo em volta' dos seus interesses
, t: portantoaqui, neste 2.° factor, que se en contra a . especificos, que se chocam com a politica salazarista.
ehave para a solu<;ilo do problema politicb portugues. A linha politica dema'ssas visa a unidade da clas s~
',' A 'linha politica de n:assas e a reaJiza<;ao deste 2.° operaria, do campesinato; dos 'estudantes, dos inteetuais, da pequena e medi'a,burguesia, e ,a sua mobiliza factor. '
_.', ' A linha politica de massas e a linha politica nrien- 'C;ilo e organiza<;ilo para as:lutas'economicas ,e politica~.
" ;tada no sentido de mobilizar e organizar para a luta
Das duas especies de ,upidad6,; ee,s ta a fundamental.
. ': revolucionaria contra 0 saJazarismo eo grande capital
A unidade peJo topb, listo ej a ' unidade com os dirimono poE"ta q ue o· apOia, 113 gran des massas da 'po- gentes politicos anti-sa'lazarl'stas, interessa na medida
pula<;ilo.
'
em que facilite e de maior largueza it unidade peln
Tacta a actividade dos militan\es do nosso Partido base, it unidade das mass as trabalhadoras com as varias
<
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. .-

As nis,PonsabiJidades d? nos.so' .Partid~, como 'f~r~:t ~,
de vanguaJ;dana , luta antl-salazansta, eXIgemde ,cada "
milital]te res'pclUsavelideias cIaras qilanto a estes pro~
e muitomenos ;prejudicar, ,.0 ' fundajri~ntar que' e' a blemas, t(trii firmeza in,t ransigente' na aplica~ao pratica
ftnidacje e aa,cqao das massas.
,
"
'
.cia Iinha poIitica do Partido, e "ilma solida disciplirpi
A puIitica d~ t;nidade pelC!,tQPo. so co'!tribuipi: p~ra .. PllFtidaria:.jjase~~,a qo, re~peitci i pelo principio leninista
.'
o ' rtfon;o ' da ullldade ;eac¢ae, das mas!laS, na· medlcja d'J centrahsmodemocratlco.
ein que ' inclua luta. politica contJ;a ,os inimigos e.~sab9, odge, 'ein suilla, idvel ideol'6gic6.
' ,
tad'oresda , unidade. A unidade .,naoseconseguir4 it
A situa¢ao deilegalidade ern que b nosso Partido 's~
custa, de COl1stantes apelos a unidaae. A unidil.de ,inti- " ve fon;ado a viver, dificulta 'extraordinariamente a 'or"salazaris ta exige lura pOlitica, apnti:a oS inlmigo;d:la ginizac;ao colettivll do estu.dQ,; e a intensa actividade
unidade, sob pena .de; na .pnitica,·r;enuhciarmos it lmi- pi-atica das tiossas organiza~oes impossibilita muitas
d ade, de consentirmos que os , J,nimigos da uriidade vezes que nos debrutemos sobre os problemas ideoloparaJizem a lufa polftica anti,-salazarista'.
gicps. E,Jlor isso, dificil resolver 0 problema da eleva" A preocupa~a o da unidade l total pelo topo leva al- r;;ao do nivel ideologico dQ nosso Partido. Mas, dados
gu,ns camaradas a hesitar;;5es, perdas de tempo e timi- os reflexos negativosdo baixo nivel ideologico do
dez polftica em momentos d!!cisivos para ac~oes polf- Partido na sua aetividade politica prlitica, e absoluta- .
ti ~as legais, que ficam assim comprojl1etidas, corn gra- mente necessario que se fa~a um' esforr;;o serio pela, sua
't'e , preju-izo para a unidade e ac<,;ao das massas.
t;leya~ao. Este esf(Jr(;o tern de ser individual e colectiOs inimigos da unidade as~umem assim uma ,grave vo~ Apesar de tadas. as dificuldades, 0 nosso Partido
respons(lbilidade perante a Nayao _por issoi hunca poe continuamente
aleance de cada 'militante pubH:;
se pronundam clara e pUblicamente contra a ·unidade. car;;oes' teoricas, ein q ue camarapas ' do '1I0SS0 Partido e
Mas e pr eciso ' que asmas,s as,saibam ,a quem <;abe a , dos Partidos irrnaostratam dos problemas rnais vivos
responsab ilidade pela soorevivencia do salaiarismo~
e aetuais, ~uer iqeol6gicOs, quer Pqlitjcqs. Que cad a.
- 0 Partido tem 0 dever d,e tornar este problema cJ~ro militante do Partido as leia e estude atentamente' e
para a c1asse.operaria e restantes massas da popula<,;Ao. corn espirito criti,~o. - ,
.
Nao e denunciando pessoas QU grupos, que d proQue em cad a organizar;;a9 do Partido se discutam os
blema ficani claro para as massas ; e, isso sim, tomaI1dQ problemas ideol6giCos 'ligados it sua actividade pratica;
a iniciativa politica e criando, atraves da .luta politica, _ Que em todo 0 Partido se desenvolva a luta ideolO~
ii ituar;;oes cOl1Cretlls ern que l1ao seja passivel dissin;lU- gica contra todo oS,desvi6s do marxism o~letiinismo,
lar p osh;5es e il1ten\oes.
( e se her~a ,}1 ma coristantevigiJal1cia revolucionaria•
,

.~ ; ,

o obJectlvo Jllsto,e correcto do nosso Partido qllan~
to a unidade peIo top'O" nao deve nunca sobrepor-s~,
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•. elise c!clica mUl1 dtal) que estalOll em, 1957 e pr~sse·
,.A
- gue -ate aos nossos d~flS em va.rios p alses capitahstas ,

.

esgot.e\n 'todas-' ~lS revervas d~ me~c::d~)1'ias , qu e sejam
insuflqentes a a ojamento, a ni oblliano e 0 ves tmirio,
c1issipou as i1 usoes, . pr9'pfl.gadas pelos i deo Jogo'S cli e, freque!1teme nte, ti'UZ a fome il,- pbpula~§.o . E, cobio a
burguesia e pelos -revisi o lli3t~5, de que no ap6s-guerm , eris~ e a fas e ~icisiva d? ~iclo~ difi,cilme1}te p ede fal ar-se
o capita-lismo poderia dei;c;w,olver-se scm crise alguma: d e aesenvo lvlmentO clchco em temp os etc, guerra. '"
Uma vez Inais se confir a a justeza ,de LImit- das teses
As ilnsoes de que 0 tap italismo podia &se n v'o iver-s~
, fu ndamentais do .marxismo: a reprocl t1(;ao capitGlist:1" , sem crise fora m e ngendracias pela citcunstanda de que
-de acord o com as leis intefnas do capitalismo, cono uz entre a ultlrna crise- ccon6mka, q ue s(\cudiu 0 mu ndo
~ .dses peri6dicas de super-pr odu:;:ao. Os anos
(jut;. nas \-esperas da scgund8 corifl agra~ao mUl1dial, e Ii pret!veram lugar as duas , gu~rf,as mundiais sao a excep- se'lte ID.l'deiam cerca de 20 anos e peto faeto de nos treze
<;,ao q ue confirma a regra. E hem compreensivel, pois anas transcorridos desde q ','e termlllOU a guerra nao
nat> pode haver super-prod w:;;ao de mereadori!:.3 'quan- s~' observar um a crise de snperprodu \aa qu e abarcasdo dezenas de mHhoes de pesse~ sao afastadas do se to do 0 mund o cap itaJista; !l:ive,ldo, s(;mente d uns
trabalho prou utiVQ para fazerla guerra; qu:mcfo m,u itos crises intenr.edias, HS q U:lis na realidacle afectaram
mi!hoes d e ' s"res, em luga r de 'pmq uzi r ar tigos ilteis, unicamente os EstadDs U nid os da Am(xica. Isto clevefab ricnm al!mamento, qu¢ e de3 tro ~"do nos campos de -se ao fa cto df', guenra mu ndial ter consumido todas
Hatalha; quando ddades inteira.s sEto destruidas pelos as reser vas e,:J o set! transcurso, ter fi ca.do !TIllite esgohombard~amentos: qUi'J1do 0 consumo, militar e civil, rado 0 po ten cial de , pro d u~i!.o d o ramo civil da econotendo em ' cchta as \ dev~i>ta<;o.e5 q ue traz co nsigo a mia. D urante a gu~rra nao se constru iram n CVf!.s casa~
?,Ilerro,ultrapassa. eqJ muitp a · produ.~a9 civil, Q)1e cons,: e foram tantas as 'desiruida:', q ue .a inda hoje, ca.torz~
t::ntemente se reduz. A guerra munqiaI faz corn que se . anos qer ois do fim da Illta; TIao se'terrn inou ern t i?dll:a
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sua reconstruc;ao. Desde que Sil acabou a gijerra, nos Estados Unid05 da America houve duas «ci'ises
intermedias», 0 que nilo se observou nos outros paises
capitalistas que participaram no confJito. Isto explica' -se po~que os cstados Unidos l1aO foram campo d.e
batalha, entraram na guerra dois anos mais tarde e,
alem disso, nas vesperas do conflito, contavam com
urn grande potencial cie produ<;ao nao utHizado.
As crises de superprodur;ao sao inevihiveis no capitalismo. Urn elemento novo e muito imnortantll da
realidade capitalista do apos-guerra e que 0 capital
monopolista conseguiu, em mais larga mecllcla do que
no passado, descarregar as conseqllencias cia crise
sobre as classes trabalhadoras das s uas proprias nac;oes e dos paises sllb-desenvolvicios. Isso foi, em primeifo lugar, a cOllsequencia clo robustecimento clo
capitalisrn o monop olis ta cle Estado, que a1can<;ou urn
desenvolvimento consiclenivel clepois cia primeira guerra l11ulldial e continuou a desenvoiver-se a ritmo p.a rticularmente rapido depois da segund". A for<;a da oligarql1ia financeira ,c do Estado, unidos no capitalisl110
monopolista cle [stado, permitiu descarregar grande
parte do peso da crise sobre as classe3 trabalhadoras.
Na epoca do capitalismo pre-·monopoJista, os proprios _c3pitalistas supor taV3lJl, ~m certa medida, 0 peso
da cnSf. Naqueles tem pos, . 0 brusco descenso dos
pre<;os cOll~ll : zia ao descenso de valor dos artigos prodllzldos e a redl:~ao do capitalexcedente llte·30 nivel
sociidmente indbrensavel, 0 que restabele,<;ia;,WDr curto
prazo, como dizja Marx, o,.eq ui1fbl1'i0' dq -capitalismo.
£Ste processo signiiicavapara os capitalistas lima grande perda de valores e ·conduzia a grande ·n(llnero de
quebrzs. As crises do . credito, sequencia permanente
. das crises de superprodL:<;ao, faziam COlJl que a situa<;ito piora sse .ainda mai" __ As ernpresas capitalistas que
conseglliam ,·e ll cer a crise sofriam tambem grandes per,
d as, como consequencia da queda dos pre<;os, da redl1~a o tia produ<;.a o e, em I1111it05 casos, da deterbra<;3.0 ou da destrni<;iio dos e;;:cedentes armazenados.
o capitalismo m onopojista de Estado permite aos
m onopolios SUpOi tar melher 0 peso da crise, ,,!iviando -o com as encomendas . estat3is, em prim-eiro lugar
as mil itaTes - mantidas ao nivel do pexiodo da guerra, quando nao acima dele -, com a ajuda directa do
Estado as empresas dos monopolios que durante a
crise se yeem em situa<;ao dificil e com a manuten<;ao
de elevados prec;os monopolistas:
.
A titulo de exemplo podemos citar os Estados Unidos da America. No prirneiJo semestre de 1958, as
encomendas militares preyistas nos ·or<;3mentos, mas
ainda nao feitas as empre8as, foram distribuidas com
urgencia entre os monopolios. 0 que fez com qne 0
defi cit do or<;amen to estatal fosse de quase 13.000 miIh6e , de · dolares. Os qpitalistas obti\'eram urn dupla
lucre : par urn lado, emprestaral11 ao Estado 50mas .el11
forrnade emprestimos a curto prazo COI11 urn jura re lativamente elevado e, por outro, J'eceberam de novo
o £eu dinheiro em forma de encomendas estatais, lucrativas ao m:iximo . .
Uma clara iiustra\ao de como enriquecem os moliopolios nor te-americanos com as encomendas do Estado e.-nos dada por lim fa cto registado recentemente.
Ooverno norte-arr.eritano rieces5it~va ce instala~pes

o

11

para uma ,c entral eJectriCJl. puas import:: ntes firmas
mOllopolistas - a Oenen:l Electric e a Westinghouse
~ pedirarn pela Slla montagem Ul11jl SGma igual: 17)
milh6es de d61are8. Par seu lado, a ::asa inglesa P:n"sons comprometia<,e a sattsfazer a encor(,enda par 12
.milhoes de d6lare3. Por l1aver uma diferenc;a ta o co lossai,o Goyerno concedeu 0 encargo d 2.S instala<;i5es it
.C<l::a il1gles3 , Mas as mencio nadas firmas monopoli " tas
llorte-anleric3n3s, de~contentes com a decisao do Uo verno , protestaram contra a concessao fcita a lima
empresa estrangeira, argl1!1lent?~nclo que a diieren\a ; e
devia ao elevado nivel dos sa1arios norte-americallos.
A este proposito, 0 Presic!ente do Sindicato da ];ldllStria da Eleclricidacle e da Radio , Carey, fez interess:111tes calculos. Demon stro u que p~lra fabricar as illSl " L, &6es ~e necessitaria urn milhao de horns de trabaJ!lO,
o CliSto da mao de obra nos Estaclcs Unidos sub iri:1.
a 3 milh6es de dolares. Por conseguiilte, mesmo q!ll!
os monopolios 110rte-americanos nao p'l·g as,.em nada
aos seus operarios, a di feren<;a entre 0 pedido p:)r eles
e a casa inglesa seria de 2,5 milhoe:3 de dCJ lare5 (1).
Este exemplu da~nos uma ideia dos fablilosos lunos
que obtem os monopolios norte-americanos produ to··
res de avioes, bombas atomicas, ft)guetes, ",tc. , pois
que lTlonop olizam as enc:ome ndas estatais e nao se
veem ame ac;ados nela competic;ao do exter :or. 0 proprio Eise nhower disse, numa rnensagcm ao Congresso,
que os Estados Unidos tern avi6es que valem tant o
como se fossem de ouro.
As seguintes cifras dao uma ideia da grande imp ortancia que as encomendas militares (em para a indu.stria norte-americana : 0 valor de teda a prodtH;;ao industrial norte-americana vendida em 1958 foi de un s
300.000 milhoes de dolares (2), e .as encomendas militaresascenderam a uns 40_000 mi1h6e:'. Contudo, estas
cifras nao rtvtl am suficientemente 0 peso econ6mico
das encomendas rnililares. Nas condicoes actuais de
desenv ol vimento febril do material de guerra, os armamentos elwelhecem em poucos an os e tem que ser
substituidos por outros mais moclernos e muito mais
caros. Isto quer dizer que, tambem em tempos de pilZ,
os monopolios tem garantido U111 importante e vantajoso mercadci de venda de armamentos. Isso assegllra-lhe3 um determin"do minimo de prod uc;ao durante
as crises e evita que a produ<;ao baixe ao nivel em que
caiu durante a crise de 1929-1 933. Estas circunstancias
sao a base economi ca da "guerra fria,., consta ntemente ati~ada pelos monopolios C0111 0 fim de im peclir
que se reduza 0 volume das encomendas de material
belico. Com 0 alvoro<;o em torno da '" guerra fria ", os
monopolios querem fazer com que 0 povo Sllporte
resignadamente 0 pesado fardo das despesas militare:: .
Se 8Jgnns monopolios 2travessam durante a crise
I~ma situa<;ao diffcil, 0 Estad o presta-Hies ajuda directao Os caminhos de ferro estadunidenses, particularmente os do Leste do Pais, ha ja tempo que vinham
lu tando contra a competi<;ao da camionagem ; a redu<;ao do transporte por comboio nas ePOC3S de crise fez
com que os caminhos de ferro dessem perca em vez
de lucro. Entao, Eisenhower libertou-os do pagamento
( 1 ) -«

Time', 20 de MaTi'o de 1!}59.

(2) - Surv ey of Current Busifless, ja!leiro de lP5!), p . .;.
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. dil:!'l imposto que ascendia a 3 par ccnto dass uas re~
ceitas globais. J)c novo , 0 transporte, por caminho de

nos paisb; dtp italistas, caraderfstico do ap{;s· guerra, ~
uma arma importante do capital ila ~\la luta con tra a
1erro se converteu nu ma empresa rendos a ,e, ·a curto classe operaria. A desvaloriza<;ao da tnoeda rerrn ite au
prnO, as Sll US acC;6es subiram vertiginosamen te.
' . capital i-ebalxar 0 .s alafio real dos operariol> 00;; ncce2 A formac;ao dos pre<;os fo! para os nlOnoppliosum sidade de"recon:er ,a ataques frontai.s, ,em reduzi -10
iJ'n por tan te meio de evital', na actual crise, as p~ rdas 'abertam ente, Ista obriga os operarios ?_ deseml'eni:ar,
:l rigor; pois que, durante ela,. 0 seu nlvd, ,geral, longe
l1a aparcnoia, 0 papd de parte «sl'acanr.., » nas Ina,'; pdo
de dimi nuir, ascendeu urn t3.nto. Ao mcsmo tempo, . ' :Jumento d'os salari08, q uando, na realidadc, toe veem
Inixava quase inil]terrupt amente a capaCidade aquisi- obrigados a travar essa 'Iuta devido it desvalorizac,;a u da
tiva de todas as moedas . . A dod61ar, por exemplo, mo eda, Nesta . situac;ao, mesmo quando os or: era rios
d :3ceu ate quase metade do nive! de antes da gL1erra_ conseguem determinad os exit os, enco ntram- se sempre
Segundo calculos do fun do Monetario lnternacio'- em desvanta gem em relac;ao aos capitalista5; as reivi nnal, a capacidade aquisitiva das principais moeda.s foi, dicac;5es operarias de que os salarios es tejam em conem fins de 1958, a seguirite (1952=100): franc o suic;o, cord ancia, com a desvalorizac;ao colocam- se q ua nd o
IH,3; d61ar canadiano, 93,5; marcO germano-ocidenta l, esta se estendeu e alcanc;ou um nive1 superi or. Mesmo
92,6; franco belga, 92,6; d61ar nOrte-americail ol...91 ,9; em ~ o ndic;5 es mais vantajosas para os openirios, quando
lira italiana, 87,7; franco' frances, 83,3; libra esterlina existem escalas m6veis de sahirios (estabelecidas peJos
i nglesa, 82. A desva10riz3\ao de outras moedas, por contratos de trabalhci com a empresa ou ditadas pdo
e:<e mp lo, a chile na e a coreana do Sul,foi muito Governo), as reivindicac;oes operarias de au men to de
maior ainda.
i
saIarios' ficam aquem da desval orizaC;ao.
Esta q ueda da capaddade aquisitiva da moeda dO$
A fe que os capitalistas dos Estados Un idos poem
paises imperialistaspbedece a duas razoes fUl)damentais:' na infla<;ao rnoderada para benefiCiar 0 ca pital evidena)-os exorbitante3 gastos militares, que desviam uma ciam- na as seguintes palavras d o conhecido professor
grande,Parte dap~oduc;aoqu,o~idiana para fins' im- ' Sli~hter (2) da U!liversidade de H~rvar.9 :. « ConsiderQ
prod utivoS e ongmam 0 deflc1t lIO orc;amen.to es- a znflar;:aQ moaerada 0 pre{,-'o lflevlta vel da prOs~atal, 0 que, I~o r sua vez, conduz it infl(l.<;ao; ·
peridade economica alcanr;:ada ... P enso aue e
0) -os monop6lios mariteil1 altos prec;os durante a impossivel consegllir 0 m aximo desenv olvimento
crise e, em de terminados casos, sobem-nos mais 'sem admitir certa, in/,lar;:ao. P essoalmen'ie nao
aiilda (por exemp10, na industria d o a<;.o e dd me preocllparia um deficit de 3 .000 milhDes de
alum iniodos Estados Unidos ).
i'
. 'dolares Oll a(.go neste esrito, ·»
'A. tendencia dos monop6lios para obter ll)crQs faz ' . Ao mesmo tempo que obrigam os openirios a defenC0111 que diminua sensivelmente a capacida<;l e aqliisi- der 0 seu sal~rio real, o~ m onop6 lios 'gritam aos Cjl1.ati va da moeda e subam os prec;os. No periodo de crise, tro \\entos que· a causa do ~ncareciment o da vida ",ao
os monopolios aprovei tam m'uito inten samente as di- os elevados salarios etos ,9 perarios!
.
fere,n<;as entre ~ forl]1a9ao .dos prec;os de monop6lio e
0 facto de l:a It,:ta econ 6mica entre capital ~ traba:a dos «pre<;os hvre3» (1). .
lho a desvalonzac;ao da moeda colo car ap arentemcnte
Enquanto os prec;os de artigbs vend idos pelos mo- a c1asse operaria 11a situa<;ao de parte atacante, tern
nop6lios se .mantiveram durante a crise a ,. um el ~vado uma grande importancia politics para os monop c lios.
nivel (OIl, inclusive, subiram mais); os de determinar:las
Quando os Estados imperiaJistas !'e preparam para
n'lercadorias produzidas por empresasrnao m,onopolis~ a guerra contra 0 mundo socialista , quan do levan;r ,a
tas Oll ppr monop6lios nao muito fortes desceram sen- cabo uma luta constante nas col6nias e aind a posol:em
slvelmente: Os prec;os das materias primas, produtos e oprirnem as ~emi-co16nias, ao capital monop61is ta
alime nticios, algodao, la , metais de cor e outras merca- nem sempre lhe con vem la nc;ar-se em ataq lies frcnltais
do rias vendidas np nier,\=ado ,mundial pOl' raises sub- contra a c!asse o peraria do sell proprio palS. A tons -dese nvolvidos sofrem ,_ um desc,enso cfllastr6fico. Por ' tante desvalorizac;ao da moeda perm ite a grande buri550 , 0 capital dos paises imperialistas, em particular 0' g uesia, particularmente nos 'Estados Unid os e na In~;l a
da Europa OcidentaI, importad cir de materias prin]a-s terra , manter boas re1a<;5e5 corn os lideres sincEcn is e
, em Q'rande escala, consegui u,e m consideravel mecl ida; inclusive aceder a certos aume ntos de sa iario em ,COlldescarregay 0 peso d a cri~e sobre os trabal hadores dos tratos colectivGs, sai'lendo que 0 aumento do s p;'e<;os,
paises sub-dcsenvolvidos, ClljO nive1 de vida e ja de si como res ultado cia inflac;ao, ori gin ani, a curto prazo,
in uilo. baixo. Segundo os 110550S calcli.los, 0 cppital mo- urn novo descenso do salario real dos openlrios.
,
r:opolista da Europa Ocidental obteve em 19513, alclu 'dOs
Uma caraderistlca espe'd flca C1t: situa<;;ao actu[,j equc
seus lucros hab i!t:ais e doc; lucros obtidos com 0 ii1fe :-~ a e;-;:icE ncia do mundo sodalista c~)nstitll i c,)jccfivacambia naa equivaience, uns 1.000 miihoes de d61 an~s' mente para a CirLSfC o p e ~;i;-i a c\os paise,; imperi;;]is tas
de lueras, COEI0 resulhdo cia diferenc;a entre os prec;os mua determinada defesa ·pelitica con L-a cs atwp':f5 fron ,
dos artiEos indus trhis exportados e os das materias pri- ~ _ _.
'
ma s impor tac!as. lsto e:q)lica essa sitHa<;ao urn tanto es( 1 ) - Anles da sef(ullda guerra :nundial, em cer ios
,
"
]
'
paises L4lernalllla e Pol6nia. p ar exemplo) ;J uhiic({Lompecial da l~~~3.terra; que, rrecl:-~aJ;l~nt~ 11e,5 anos ce ,:n.. -se i ll dices s eparados d e preVos dos ort/ans monopol i~,eJ tCtll 13()01(10 li1elhO~' &r 0 camOlO

e m rela<;ao ao dalal'.

:':'.

aa. llbra estcrllna

f!ado s e d a s rnercadorias livres . 111a18 tarde .su~ p~: ndeu·
-se a pub! ica r(io destcs indices, porq[,anto (/csco{;ricm,

tie rntlneira paloaoe!, as iliaqui:i. Q90eS que os
lios fiJEiarfl

C " .i?,~ l~)S

( :: ) - Un!tt'(;

r:;or~o!J 6 -

prer03.
".'--'/ai'''-'3 l>/CliJ3 and 'V(·.h: R ~;pC,d', 9 lit2

il'[a,';:o lie }{i5P , t }Jig. 106.
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lpHa1. f\,las, era luga!' l~ e co rn preender ~ reco- TYjUC : , i~ con~3 1 clf' r a do CC!:l O Ld. Pode dizcr& se Sff.l. ! rcrdlcCC" !-: -' tt factor os lideres sindlc:llS de direita i bon s ccia de
1 q l~ e () I1ltUl (L)
des r~'n}pre gad os to tals
SC'\':(i'; ;,; do c:1pit:::I m onopolista, iev:tm a cd JO 111118
nos
tJnidos nao er:~ C:l'l pdncipio s de 1959 de
g uerr({ (:!stelnatica e sen1 fun dulnen to contra 0 rnn ndo 1!,,7 rnilhiJeJ (cifr as da ~ st3 tfstic;;t ufici~ll) , fnas d e ll llS 8
rjo·sccil'.llsmo, e em particular co ntra a U niao Sovietica. iTIilb·5es. (~0 11\:e rn ~ 5s i r!ai~; " q ue ;} }~~~,Tccn t3Een1 de d~ . .
Por :cx e,nr1o, 0 orgao do C omite Exccutiv,) dos Sin cli- seH1pregH<1CS ~ inlHto ocslgual n os G1!er ,~ntes r arnos aa
caios nm·te-arnericanos AfL-CI O , dirigid o pclo sc nho r industria. Nos 'l'yelhos:> ramos industriais (do carviic ,
Mca,ny, publica incessantemente arti gos host is e cal u- tex til~' . etc . ) e ITu tit o elevad o. Ern alguns r a lTI OS « HOYO S»
lliosos, ins tigand o it guerra co ntra a 'Uniao So vietlca. (fabrkar;ao de maquinas electr6nicas, fogue t6es, etc.)
It COfm p\;aO d os Ifderes sin dicais de£lire\ ta e,as.ll1 a- apen as e:dstc desempre;J'() de o pera rios.
no bns C0111 os ' contratos de trab alho por iar g'Y pi'azo , E de esperar que nos"anos vi ndoltrus 0 l1 umero de
prop orcio nl1m ao capital monopolis<ta Uma, ,g ra l~de d es ~mpreg a d os sl"ja i,l).fit1itamente superior ao cia pe 'IG n tfi ge m polilica.
l'1odo de antes da guerra. Para isso vemos; as se ji; L1ir;~
tes causas:
j

*. *

*

1' j - 0 dC $~n"' oIYlme:i t o, po r saito !'" de

Mcni ca conduz a l1mol

brl1sca redut;50 do 'tempo ·de rr aba l h o, so c! a!mcnte indls A crise econ6mica hiz corn que aUr11ente 0 dp$empen.:3 ..'sl pars a produ cao das meq:; adoria s; '"
.
prego, co is:>. com que sonhava' desde M mui to 0 capi- 2/ .~ O crescen~~ d esemp rego o per~rio pe~mite , ap s Cupi.tBlista s
tal. «Eco no mist»,' orgao do capital monopolista ingle,s, , . efas~ar da produ lTao os , operanos velnos cu debel3 , q ue
i'od' UZJn1 POiJCO, e el e vsr ." intensidade do ti'abalho i
publicou nestes ultimos tempos dez(l nas de arti gos nos 3), - -nP OS
~i\::d5 ElS q UI!! parHciparam
na g u erra espera -sO' nos
quais se diz q ue, a. Inglaterra' necessita de um exercito
pr6ximos dqJ) ou trth bnos uma gri5nde aflucncia de
iO'rens opera r ios a prod u ~ ~o;
de desem pregad os de um milhao de pessoas. ,
proximo decimio" 0 rHm o de incr emento da prociuyBo
desempr~go relalivlImente baixo, que se obserVo,u 4) -no
Sl!y-a mei3 lao to que nO poriodo que !c s,aguiu a gue rra ,
nos paises imperialistasnos primeiros , anos do apospprquanto Sf! esgotaram D~ possibilidades espscitica s de
ampliac;ao' do merclH~o capit~l j .ste d®vi d ns As conseq uer.cias
-guerra e durante 0 decet}io anterior it segunda copfia c
d~ Querta (re.rto,:,a):;Bo do capHc l basico, de5g3stBdo nc§
gra<;ao rnundial, nao pode atribUir"se a .um <m~lhorll
ano; ct~ guerra', n.Ol r 3m0.5 de . produ:;&o civ il; reconsJru ,.
me nlo» do sistema capitalista. A causa.rildica nas endr,~~o de s ~idades de-struides; acurra.da;:SO de r ~s€.r ~ es , ),
mes perdas humanas ocasionadas pela guerra, na cir- , A tendencia pate b , a-umento ,d o c!~sempr6lgo m's,ssiv9 cr,6r.i~o,
manifestou-se clrara men h3' nos Es~a'dos ll n idos, c uja ,e ccnomia
cnl1stancia de que muitos milh5es de homens foram sofreu
menos , iU , C:estrui~5es da g\J:Hra ', qu~ 0 rcs i o dos ' p8ise ~
arrancados do mercado . mundial de traballio- para in- imperialisias.
cor pora- los no exercito, e em que, durante certo pe'- '
NOS ESTADOS UNIDOS
dod o, hO llve possibilidade de ericontrar ocupac;1io nos .oPERA.RIOS OCU'PADOS
(em rriilhoes' ) ( 3,)
trabalh os de reco hs trUi;a o das ddades destruidas enos '
Aumen~o au . diminui~eo
trabal hos levados a ,c abo para acumular reservas. Por
1948
1958
em percen tagem
isso, nao e de falar da l:i1elhotia constante, da situa<;ao Industria rra ns/ormaaora 15,3
15,5
ma;s
1 po'r ' centl)
no mercado de trabalho. Peb contrario, Q mundo ' ca- Agricultura ,
8,0
5,8
men os 27 .
Constru~ao
2.2
;2,6
'
mai
s
22
pitalista carninna de novo para urn 'perfodo de de1,0
0;7
meno,s 27,
semprego rna$sivo cronico.
, . , ' , . Indus tria 'm inelra
TorBI: 2(\,4
24,7
menOs 7
)
Macleod, min istro ingles do 1'rab!tlho,\ referiu no
Parlamento os seguintes dados sobre a percentagem de ' Somel')te ' nurn decenio, a ma ,o de obra emprcgada di rcctamente .
na
cria;:ao de valores materiaig e de' ma is v.alia diminu i u nos
clescmp regados ,em ,come<;os de 1959 nos principais Estados Unidos em 70'0" E muiro sintomatico 0 panorama que
raises(1 ): Canada, 8,9; ltalia, '8,9; Dinamarca, ,S,~; Be!- oferece a industria trft rlsformGdo re . . Enqua nto 0 volume da sua
gica, 7,2; fistaclos U niclos, '6, 1; Alemanha Ocidental, 5,6; produc;uo aumentou durante urn deeimio em 32 0 / 0 , 0 n um,e ro de
operarios aumentou somen te de 1% ! Co mo e de todo ' impossi Inglatcrra 2,5.(2)
,
,.
vel que a produ ~ ao da industria transformadora norte-'americaEs t<l:s cifras des vi rtuam ' 0 verdadeiro ,estadode coi- na se eleve no proximo dc cenio em 3 2°'0, e de esperar urna
sas. Nao fai , achada a percentagemem rela<;ao aos redu~ao abs olu te do numero de op eraries indu.s triai3, c om o su "'
entr e cos mineiro s e operarics a.gricola s na u ltima ds ca da.
opei'arios, aSSil}ariado s, mas tomando toda a «popula~ eedeu
Nos Est.doa" Un idos obierva-.e lambem urn nlp ido 8um. nlo
Gao activa», qu e f,d~ze r , to,d as as pessoas que tem tra-- do n 0m r! rp de pessoas' ocupaQ~s que nao produzo m ,b ans m:; ..
balho, incluindo os fun ciona'rios do Estad6, artes1ios, terials. Enquanfo' que "c , numero de ,?pera rioi, c r ia do re 5 de valores,se' r e du ziu ent 10 anos do 1.7 mil hoes ( 7 0 / 0 ), " nlimero
co merciantes, etc.. Alemdisso, como e' sabido, ,a es ta- de
empregados do comercio, dos ' banco5, comp a~h i a s de Segu ~
tisti::a burguesa rebaix.a sempre 0 numero do,S desem- ros e outras lristiiu i~i5 e' i e)evou'$a ' de 16,2 para 19 ,9 milh,c es.
pregados. N os Estad os Uniqos, porexemplo, 0 nume- quer dizer, em mais de· 20 % _ Q nlimero de 'pe.u o a s ,}. mprr.gaas nes c ,nstituil;oes fed era is ; nos depar tame nto5 . d~. E~ t(rdo e
ro de ' desemp regad os determina-se efe ctuando ,urn dnas
adm i nr.!!trar,:5es loca ls " quer dizer, essencielm enle n o ap a
inqu,tJ'i toentre um red uz i~o numero de pessoas (umas re lhe repressiv o da burguesIs, elevoll·se no deeeni o de 7 1
dezenas de' 1l1ilha() com a pai"ticularidaqe de que a para 10,5 milh5es, au seja, em ce rea de 48 0 / 0' Uma an a lo ga
ia d,e d esan¥91v.imento , cmbora mBis d ebil me nte ma ni percentagem de deseml'lrego que ofereceesse gr~PQ se tendenc
(•• tada, obs e rve,,~e em, tpd6s o s Estado s impor ia listo s,
tra ns porta para 0 , to tal d e emp regados, pelo q ~!e· <;ada
erro ou f3 1sific;v;ao ;:u\l11enta mHhares de vezes. Os de ( 1) - - The Tim es, 19 d e Marr o di!' 1.95[) ,
s;::nJi',regi,(dos q ue depois' de blfscar e m ,Vao ocupa<;ao
(2) - -0 senlwr:. Mi n i stro faIOL! . o rga lho so . cia perce !? ·
tagern relaf iv a m'enfe pequefw de d esem p r e[!o rza it:gl a ·
sao' 1nclnid'o3 arbitr:\ ria rn.en te, pnrl um a -ou ou tn~ 'causa, terra,
ern ' cOill/Jartl.rao CO ltl oulros par'iCs . lUas , /;r!e.S·niO
enti·e as pcssoas insuficienterne nte «activas» enl. bu s c~i e8ia , pe'({ lr.ena 'p erCf f;ll age:m, . rep r c sent{l, :;;egfl !lclo dOdos
de trahLl.lho, deixam ,de fig urar l1a !ista ,de des~nlpre  o f icia i .s.. ',cerc,a ,de _{) 5.0 (nil desen1pr ep.:acio s .
. ( /3 ) - ~ 'Un.iled 8 t(lt e s~ ,Ne.iV,9 ffn(/ , TYo r {d Pt'f)or t , 0 de
gad os. Cada d esoca pado q Lte tema sbrte d.eencon trar Fevereir()
de ![) ;7D, p rJg . 95. /'./0 tjLt .:i(fro , "'(j'·(!:ttor ar,'-e~
trab<).lh o ainda qu e seja 56 uma hOff) por scmana, tiio- doncla as ' cif;'{{s ( N ot a, da f/f' d acr;tlO·) .
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para .I:J, aumertto do, desemprego nos
martlfesta-se com ~ll1gU'lar fon;a nos

.

amp~ia-<;=a~o-e"'3'"'-""e~"-I'i ica

q iian
esaparece a
-do m{;.:
cado devido a segunda guerra mEndial Talv - Q(
. r'0 se pa re~a
" mats com 0 processo
• obserez ,
novo elc
v~do nos anos al1t~\iores a segunda guerra mundial do que a~ . venftcado depois dela.
3 )-E de sup~r que aumentara 0 desempreoo mass;vo
cr~nico, pr?prio da, epoca de crise ger~l d o ca'pitalts!TIo, pOi~ o. ~aptdo progress? tecnico da produ~ao de maqul11as que econom lzam trabalho humana contribuini para 0 surgimento de urn maior
excede,n te de mao de obra, em compara~ao com a
necessldade de 1,10VyS operarios, indispens:iveis
p ara toda a amplta<;ao da producao .
Um fenOme!lO I1?VO sera a gra'nde percentagem
d,e desoc~p~<;ao entre os empregados e funciona- "
nos. 0 raptd~ pr,ocesso de mec:tniza<;il.o dos trabalhos de escnt6no, que se observa na actualidade, - 0 emprego de maquinas de c:ilculo cie ma' quinas para a contabilidacie e outras, qu~ podem
cumprir as fun<;oes de centenas de pessoas - tor~a desnecess~rio um grande 11umero de «prolctan os de colannho engomacio ». Isto permitini elimina)" a divisao entre proletarios do «trabalho ma rIllal,. e proletarios do "trabalho intelectual» '
c~nsci~nten:ent~ . fomentaci~ pelos capitalistas, ~'
tpr.l1ara ?la,IS 'factI a orga!1lza<;iio cie todos num
U!1lCO exerclto que actue contra 0 capital. Isto tem
e~tr~ordi~aria im l?or~ancia, po,rquanto, nos prin~
clpals pal s~s c,al?ltal}stas, 0 l1umero de empregad?~ e JUtlClOrian os e tao grande como 0 de ope,\ ranos ocupados no traba lho manual.
4 'i-A emula<;ao ecoh6l11ica entre 0 socialismo e 0 ca ~
pitalismo s:ontinuara a ciesenvolver-se e a situac;ao modificar-se-a incessanteme'n te ~ favor do
campo socialista. Os emprestimos em conci!<;oes
favoraveis, a ajuda te<;nica , os ,meios de produ<;iio
que os p aises' s11b-desenvolvidos recebern da
Uniao Sovietica e dell1 ais 1)alSe,3 socialis tas e a
aquisi<;~o de materias ,pri!11~S dos paises sub-de-,
senvolvldos pelos paises cio campo socialista, que
oferece~l m~lhore~ ~oncii<:;oe s que os monGpo!ios
d os paise's Impenaltstas, acelerarao, sem dllvicia
algurpa , 0 process o de indepen'dencia econ6mica
d~quele5 paises que acabaram ja com a domina<;~o politice do il11 peri alismo, mas que continuam~
alnda, em grande medida, dependendo eCOlTomicamente dele.
5)~A luta entre 0 capital e 0 trabalho agl!diz,ir-se-iI.
" Apesar do des~mpr ego massivo cr6nico dificultar
a [uta dos ope.n'. rio ~, a sua crescente Of':raniza<;::o
peq)litira a dasse operaria, se CDntar '~bm um a
direc<;iio .just<J., desenvolver com c:<i to a luta no
terre no econ em ico e, particularme:Jte, no te!Teno
politico.
---i '" ' '
( 1 ) - Sarver} of Current Bus iness, janeirJ de 1[;5[),

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

~st,ados U11Idos
1.ilttmos an05:

INOl!STRIA TRANSF O ~M'ADORA (,1)

,
Indice de produ<;ao
( 1947-1949= 100'; toma- Openirios
das em considera<;ao as ocupados
" osciIa<;oes temporais), (em milhoes}
Dezembro de 1957
137
16:3
144
15;7
Dezembro de 19'58
Em Dezembro de 1958 trabalhavam na produ~ao
tlmas 70:) mil pessoas, ou seja, uns 50 ' 0 menos que em
Dezembro de 1957, mas neste tempo prod,u ziu-se cerca
de 50/0 nlais de mercadorias. 0 aumento do rendimento e da intensidacie do trabalho e a substitui~ao
..los oQera;ios, velhos e fisicamente debeis nas empresas d a mdustna transformaciora reduziram nuns 10°/ d
as necessiclades de mao de obra e produziram a COfrespondente eleva~ao cia norma de mais valia.
o aumento da explora<;iio dos operarios, juntamente
com a manuten<;iio dos elevados pre<;os monopolistas,
e:{plica que, na ,actual crise econ6mica, os lucros dos
monopoJistas diminuiso em somente durante pouco
tempo. Segun~Q ~l1f<?rma 0 f irst National City B,ank
(2), os lucros I!quldos de 2.219 empresas pertencentes
as ,mais potentes c,orpora<;oes alcan<;aram em 1957, depOlS de [lagos os Impostos, ~, so ma de 15.776 l11ilhoes
de dolares, e em 1958 for am de 13.g2S milhoes. Como
se ve, a recluc;ao :e insign'ificante, re:)resentando pouco
mais de uns 120 / o~;n l11ec1ia. Ha que ter em conta
que existe grande desigualdade no movimento dos lueros 110S diferentes ram os.
•
Vemos, pois" que 0 capitalismo monopolista de Es-'
tado assegura ao capital ,mon:opolista, nas epocas cie
crise lllll lucro suficiente e, as veze~, ate elevacio e preserva.o da banc~rrota (3). 0 peso da crise recai, quase
por inteirosobre os operarios, f'mpregados, furiciunario", «gente hl lmilde» e sobre a popula~ao dos paises
sub-d~s envolvid?s, p~rt ict,!larmen te sobre a daq ueles
em ClIp eCOilOlTIla predO;nI lla a monocultura. '

,* '
,. *

Na base- da 1j.ila)ise- C\.q cicIo ,do apes-guerra, podemos tr~<;ar a, segtjlnte,Perspecttva aproximacia do desenvolvimento futuro :
, "
,, '
1 )-'U ma vez eliminacias, no fundamental, as , consequencias da segunda guerra mundial que influi ram na economia do capitalismo, cremos que se
l'eatani de novo a repetic;ao do movimento dclico
normal do mod o de produ<;ao capitalista, movimepto acompa nhado, como 0 demonstra um seculo de hist6ria, de crises, econ6micas mundiais
cada 6·13 anos. Sucedera assim, claro esta, se' as
for<;as da paz forem suficientemente poderosas para im pedir que os incendiariqsde guerra desen" cadeiem uma terceira confJa£rariio
"mu ndisl.
~ ~
l }-Nao e de esperar que no cicIo, que come~ara depois da presente crise, se assista a um grancie, ascenso cia prod uc;fio tapitalista munciial, como 0
reo j<t'1do D O l'rimeiro cicIo do ap6o-o'.ettra
por~u
1
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Econnm[c Conditions, reo/sta

mensa!. Marro de 1959, Prig, 2(),
( ~ ) - Durante a liltima '·crise, nos Estados Unidoc;

Ci. ?l'lram fa/{mcia //lais de '/1m milhor de empresas POl"
mes , mas nenhl1m a / !, !as era !II ollo{Jolisto , .Ie! no crise
man
d ia! .de efn
192fi
-! "C/o, 0 \Estado a~':!dll! em a/ada dos
nlonopollos
perigo.
"'1

PROBLEMAS DA PAZ E DO SOCI ALlSJ'AO,. -
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