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NOVA REUt!IAO DO COMITE CENTRAL 

DO PARTIDO COl~UN~SlA PORTUGUES 
Novamente em Janei ro 0 Co mite Central se reu

ni u para di sc utir importantes problemas da 
activid ade partidar ia. 

Esta nova reuniao do Com ite Central foi fun
damentalme nte dedicada a discussao da actividade 
politica do Partido, l1a base duma in te rven<;ao dum 
membro do Secretariado do Comite Central. Apos 
largo debate so bre muitos aspectos da linha do 
PHtido, 0 Comi te Centra l aprovou 0 documento 
«Perspectivas de d esenvolvim ento de lu ta nll 
cion i'll contra a d itadura fascista». Es(c docume n
to, que 0 Comite Centra l pub li ca separa damente 
em folheto , reveste a mai or impor ta ncia para to da 
a activi dade do n osso Partid o. Nele 0 Comite Cen
tral assinala vigorosa mente que 0 caminho para 0 
levantamenio naciona l esta na intensifica<;ao e no 
alargamento audacioso de todas as lutas populares 
de massas e nao na preparac;ao de go lpes milita
res e apresenta as med idas defendid as pelo n0550 
Partido para garantir futur as conauista s democra
ti cas; ao mesmo te mpo, 0 Com ite Central reafirma 
a sua disposj~ao de lu tar inquebra ntave lme nte pela 
unidad e das fon; as democraticas na base do gran
de objectivo cornurn, a conquista elas liberdades e 
a realiza;ao de elei<;oes livres. 

Este irnportante documento do Comite Centra l 
deve scr estu dado e discut ido por todos os orga
nisrn os e rnil itant@s; a sua compreensao e aplica
c;;ao pratic:1 dara um g rande impulso a activida de 
polltica do P ar tido e abrira novas perspectivas ao 
desenvolvil1lento du movimcn to democratico na-
6 0na1. 

o oegllndo ponto da orde m de trabalhos desta 
r eu niao foi ded icado a discussao dos problemas 
act uais do movimento comllnista internaciona!, 

tam bern na bas e dllma intervenc;;ao durn membro 
do Secretariado do Co rn ite Cen tral. Em conclusao 
do deba te travado, 0 Comite Ce ntral aprovou a 
importante declarac;;ao «Em dalesa da unidade do 
movi mel1to cornunista inte rn acional », que pu
bl icam os neste nLHl1erO d e «0 Militante» . A d is
cllssao deste do cul11cnto ern todos os organism os 
do Partid o contribuira para elevar 0 espirito do 
internacionalism p proletario , da defesa da unid ade 
estreita de toelos os parti dos co mn nistas e opera
rios na base do marxismo-Ieninismo. 

A realiza~ao de duas reunioes clo Comite Ce n
tral no cu rto intervalo de um me3 e 0 facto de 
nessas reunioes lerem side larga mente exami nados 
lodos os aspectos prin cipais da actividade do Par
tido - a defesa conspirativa do P artido e da sua 
Direccao, 0 fort alec im ento e aJargamento da 01'
ganiza~ao, as gran des questi5es da linha polltica e 
dCl defesa da u ni dade do movimen to co munis ta 
internacional - represen ta urn grande es fol'l;o ci o 
C om ite Central para elevar e alarga r tada a acti
vidade do Parti do, permitin do · lhe corresponder 
as importantes tarefas que a presente situa~30 nos 
coloca, levando avante 0 Partido no c3minho do 
levantamento naciona l. 

Depen cle dt' todo 0 P arti do, de todos as mi:i
tantes, des de os mais r esponsr,veis aos mais mo 
destos, que a or i enta~ao v~t ra<;ada l1( sla, reuni oes 
se tranSrOl'me em ac~ao , em no vas lut25 de maSS3S, 
faz endo avan<;ar irresisti velmente 0 movimenlo 
n acionaJ anti-fasci sta. 
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"EM DE FE SA , 0 A U N IDA 0 E 
~ 0 M 0 V I ME N T DC 0 M U N 1ST A I N IE RNA C ION At 
, " 

- Declarariio do Com.ite Central-
1. 0 Partido Comunista Portugues teve os seus 
! , delegados p resen tes n2 S Con ferenci as dos P ar

li des Comun is ta s e O perar ios de 1957 e 1960, par
,t icipou nos de bates e subscreve u os docu men tos 
que, com 0 voto un anime de todos os p ar ti cipan 
les, fora m apro vados ness as Conferencias. 

As 'D ec'l a r a ~o es de 1957 e 1960, cujas teses fo ram 
posleriormente desenvoividas rie fo rm a criad o'ra no 
Programa d o Par ti do Comunista da Uniao Sovi¢:ica, 
aprovad o no XXlIo Congresso , con tern 'a ori''en ta
~ao geral do rn o vi mento comllnista in ternaci on al. 

o Par tido Comllnista Portugues, ten do em conta 
a sitt1al;ao eco no mi ca e politica e as condic;oes co n
cretas exi sten tes em Portugal, determin ;). co m 
completa in de pendencia , como todos os outros par 
ticlo s irm aos, a sua lin ha politica. Ao mesm o tem
po, respeita as dec isoes co m umente tomadas nag 
Conferencias internacio nais dos p artid os comu
nistas e o p er arios, decis6es resultantes do co nfro n
to de exper ien cias e de debate franco e fr atern al 
de opinioes n <1 ba. e do marxismo-leninism o. 0 
respeito pOl' essa s decisoes, 0 respeito pela lin h a 
fl'eral do movimento comunista internacio nal , e U111 
dever de todos os parti qos comunistas e o pcrar ios, 
a b:{se da ur,i c\a de do ' movime nto comunista e a 
melho r ga r a n tia da vitoria da causa do comunismo. 

o Pa rtid o Com111~ istaPortugues continua a con
siderar a DeLla ra~ao de Moscovof de 'i 957 e a D e
cl?rac:3:o do s 81 Pa rtidos Comu ni stas e Operarios 
de;. 1960 como os doc umcn!os basicos quc d efine m 
a linha gera l do movirnen to co munista in ternacio
nal , cu ja justeza ' os acon tecimentos dos {lltim os 
allOS co n'l PI'ova m e que e obri/iiatoria para todos 
os par ti clos comunistas e operarios . 

~. 

2. Nao 0 e ll (ende m ass im o~ dirigentes do P ar
tido do T ra balho Albanes. Apesar de que este 
Parti do subscreve u as Declara<;oes de 1957 e 1960, 
os seus di r igentes , em to das as questoes essen ciai s, 
afa st a ram- ~ e co m pletamente da lll1ha geral do mo
vi men to co mu nista in te rnaci on aI, fech aram-senu
rna posic;ao dogmMica anti-Ien inis ta e procu ram 
~emcar a cis ao nas fileira s do s parli dos irm il:os . 

Des co mbatem as leses sob re as formas de pas
S2ge t: l ao so ci alismo . El es mantem 110 se ll ]J1 IS o s 
:tl1t:todos co ndenaveis do culto d a perso na lidad e. 
E'!e:; n:je itam de fac to a p oliti ca Ieni nista de coe
xis tencia pa cf fica . 

o po de r e a in fillencia crescen tes do sistema 
sociali sta mundial, a derrocada do sistem a colo
n ial , os p rogressos do movimento opera.rio , 0 en 
fraq ueci mento e decornposi<;ao do imperialismo, 
alteram cada vez mais em favor do socialismo a 

correlaGao l1111ndial d as for<;as. Esta corre l a~ao tor
na p oss ivel por em cheq ue os planos de agressao 
do s imperi aii s tas e e vitar lima no va guerra mundlal 

Por esse objecti v ~ luta m os comunistas e, ga
n 11 a pela sua p o lit ica, lu ta co m eI es toda a huma
n ida de que deseja 0 progresso e a paz. A luta pe lo 
com u nisil1 o iden tifico u-se co m a lu ta pela paz. A 
lu ta p ela paz m o bili za na Inta contra 0 imperialis
mo cen te nas de milhocs de p essoas . Nas condi ~ oes 
de coex is tenc ia pacifica deseq uil ibra-se eada dia 
m ais a b alan<;a das fon;as a fa vor d o socialismo, 
d esenvo lvem· se impetuosamente os movimentos 
naeio nal-liber tador es , travam-se ma iores luta s de 
c la sse nos paises capital is tas. A polftica de coexis
t en ci a pacifica e uma arma, poderosa na luta con
tra 0 irn peria li sm o. 

!'-' 10 0 entendem assim os di rigentes dogma ti cos 
do Partido d o Tra balh o Al banes e aq u eies qu e os 
apoiam. 

Nao tendo co nfianGa n as fon;as do socialismo e 
do movi men to opera rio, d escrendo da vito r ia do 
social isl11o 11a c ,J mpetit;ao p acffica co m o "'capi talis
mo , os dogmaticos replldia m a pol itica . len.illista 
de coexi stenci a pacifica ; acnsam a URSS, 08 ' ou
t ro s paises soci alistas, os partidos: c0 m,un istas ir
m aos e todos quan tos lutam para 'salvar a hu ma-
n idade da gue rra . "; 

A posiC;ao dos dogmaticos, se ad m itisse mos 0 
nbs ur do d e se r ace ite peio campo sociali sta , abl'i 
r ia cami nho fac il as provoca~oes e pianos de agres
sao dos imperia listas e co nduziria a catast rofe, 
sem precedontes l1a h isto r ia, dum a gue rra teqno-
-n uclear. " 

Contra a opiniao dos dog mati cos, e dever de 
todos os co m Ll nis tas t ud o faz er para 0 t riunfo do 
cornunism o no m undo se m 0 sacr iff cio de cente
nas de milhoes de vi das, sem sel' so bre as ru inas 
e deser tos de ixacl os por lflna g uerra nuclear. '0 
movimento cOlTILln ista inter·nac/o nal con fia qlle 0 
com u ni ~t11o triunfara nas co nd i ~oes da co rnpeti~ao 
Da cffica en t re o s d ais sistem as. . " 

3. Qua ndo cla r ecente crise provocada pelas ac
C;oes e p la nos agressivos do imperi alismo n orte
amer icana cont ra C u ba , m ostro u· se urna vez mais 
a possi bii idade de no m u ndo d e hoje evitar uma 
gue r ra mu n cl ial. A p olHi ca firme , coraj osa e ma
leavel d a U niao So vietica, apoiada pelo cam po so
ci a lista e pe las fo,,;fts p r og ressivas e p acfficas de 
to do 0 mu ndo , cOl1 segu iu dois resultados " pelos 
q ua is ta da a huma ni dade deve estar agradecida: 
sal var a human ida de dos horrores d um a imi nente 
g uerra nu clea r (l sa lvag uardar a in depend'encia de 
Cuba, assegll rar que 0 s~n herolco pOYa, dispostQ 
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a dar a vida em defesa das suas conquistas revo
lucionarias, continue a constrnir na paz 0 socia
lismo. 

Nesse momenta crfticD que exigi a 0 cerrar filei 
ras de todo 0 campo socialis'ta; dospovos e fon;;as 
paci ficas, os dogniatic6s, em vez ' de apoiarem,a 
U niao Sovietica, 0 cam po socialista , as forc;as da 
paz, empreenderam uma camp anha de calltnias 
con tra 0 povo sov ietico, 0 PCUS , 0 seu Com ite 
Central e 0 seu primeiro secretario, camarada N . 
S. I( rus chov. Eles incitaram II guerra termo-nu
clear, ajudando objectivamente os pIanos dos 
agressores imperialistas e procurando impedir a 
resolLII;ao do conflito. So pessoas irresponsaveis 
pocteriam ter pro cedi do assim. 

!iomens que elltretanto se intitulam leninistas, 
grita m que se n ao devem estabelecer q uaisquer 
«compromissos" com 0 imperialismo. Mas so qu em 
se ten ha completamente esquecido dos ensinamen
tos de Lenine, ignora que 0 proce3SO revolucio
nario nao e urn caminho em iinha recta , e que 0 

lenin ismo ensina 0 estabelecer compromissos em 
vantagem da causa do cOl11 unismo. 

A solu\:ao da crise de Cu ba, gra<;as fundamen
talmente II polftica externa pacifica da Uniao So
vie!ica, representou uma grande vitoria para 0 
campo socialista e para todas as for<;as que n0 
mundo lutam pela democracia , a independencia 
nacional, 0 socialismo, 0 comunismo e a paz. 

o imperialismo esta enfraquecido e decomp6e
-se, mas esta longe de ser um «tigre de pape l" . 

, Para que os sellS pIanos de agressao e de guerra 
possam ser postos em cheque e necessario que se 

' nao subestitne (nem sobrestime) 0 seu poder, an
' tes que se mo bi lizem com con fian~a to dilS as for

<;as da paz necessarias para manter em respeito os 
imperialistas que disp6em de imensos meios mili 
tares de destrui <::ao. 

Se 'Os pIanos de agressao e de guerra dos impe
rialistas podem ser jugulados , ISS0 nao se deve 
natufalmente II fraseologia esquerdis (a dos dogma
ticos, mas ao poderosissimo potencial militar ci a 
Uniao Sovie/ica, II forc;a do campo sociaiista, II 
politica da coex istencia pacifica, aos povos que lll
tam pel a sua in depende ncia nacional, II acC;;ao da 
dasse openiria e das massas populares de todo 0 

mundo. 

4. 0 Parti do COlTIunista Portugues lamenta>ve
rificar que os dirigentes do Partido do Traballho 
Albanes recebem apoia , estfrriulo e inci tamento da 
par te do Pa'rtido Comunista da China. 

A vitoria da re voluc;;ao socialista na China e urn 
. acontecimento de importancia hi storica mundial. 
o Partido Comunista da Ch ina e um gran de par
tido degforio'sas t radic;;6es. Isso tor~a ainda mais 
doloroso verificar que urn tao grand,e parti do de 
urn tao grande pais, em vez de ' cxercer a sua in
fluencia no sentido de aj l1 dar 0 Partido do Traba
Iho Albanes a rectifi.car as SHas posic;;6es anti·leni
nistas, Ihe da a sna aprova~ao. 0 Partido Comu
nista:' cia China"repro'duz' na propria: limprensa os 
artigos caluniosos do Pai'tido do Trabalho Al ba-

:3 

omul1is!a internacionaI 
pOl' desvendar a 'p it ; " nti- Jeninista dos dirigen~ 
tes albaneses, ataca, em Congressos de Partidos ir
maos a politica dess,es parnios, defende uma oriell -' 
tac; ~lo fiagrantemente contniria a orienta~ao do 
muvl111e'hto conlunista in ternacion:t!' 

Estes factos mastram que 0 Pa rl ido CQfl111 nisia 
da China naa respeita ta rr:bem as concluspes d ~ 3 
Conferenciag dos Parti dos Comunistas e Oper{: 
rios em que pariicipou e que de proprio imbs -
creveu . , 

Em 1960, os 81 partidos rel1 nicios em Moscovo 
chegaram II conclusao de que 0 movime nio COE1U·

nista intern8.cional deveria prosseguir simuUi'inea
mente a luta contra 0 oportunismo de dir"ila e 0 
revisionismo, e contra 0 dogmatisl1l0 e sectarismo. 
Em 1960' era 0 revisionisrno 0 perigo principal. 
Mas de entao pa ra ca, as posi<;6es dos dogmaticos 
por um lado, a reclifica<:;ao de alglills importan tes 
aspectos da orienta.<;ao cia Uniao dos, CO,n,lUnistas 
Jugosl avos por outra lade mudararn a situa<;ao. 

Considera 0 Partido Comu nis ta Portugues que, 
podenda em alguns partidos, 0 tiportunisll1o de 
direita continuar a ser 0 perigo principal, no con
junto do movimento comunista inlernacional 0 
principal perigo da hora pres-ente eo dogl11 atismo. 
Interessa com bater os do is desvios , te nda em con 
ta a si luar;ao actua lmentc existente no 111 0vimcnto 
comllnis ta internaciona l. 

5.' As divergencias existen tes aparece ram II luz 
do dia. Q. partidos conmn istas e operarios viram~ 
· se obrigados a definir piibl icame nte as suas posi
~6es em defesa da linha ·que unanimemente ac\op
taram. Mas a polemica ptlblica, pela sua propria 
natureza, conduz a exa!ta~6es desfavo rave is II uni
clade do movimento cOlTlt1n ista. 

o Partido Comu nista po rtugues apoia a pro· 
posta fe ita no VLo Congresso do Part ido Socia
lista Unificad o da Ale1panha pelo camarada Krut
chov, em 110me do Partido Comunista cla Uniao 
Sovie tica, de que os particlos irmaos cessem a po
le'mica ptlb!ica acerca das questiSes em li tigio. A 
c~ssaGao da polemica nao exclu i natu,ralmente a 
defesa cla linha polftica geral do mov~mento co
l1111nista, mas deve signi fica r que tod os os particlos 
cessem as crfticas ptlbl icas a partidos irmaos. Feio 
seu lado, 0 Partido Comunista Portugues, a par tir 
deste documentol cessara. de faZl,e r pilbli camente 
qualquer referencia crHiea ao Pa rt ido Comunista 
da China, ao Partido clo Traba lho Albanes e a 
qualCjue r Partido irmao, salvo se acontecimen'os 
postei-iores a isoo 0 obrigarem. \ 

As divergencias existen tes no movim ento comu
nista munclial tr azem grandes prejufzos II camsa do 
C0I1111 n'iSni o. Para veneer essas di vergencias s6 po
de haver urn caminho: as conversar,oes paciemes, 
realizadas com eo:pltito franco e fr atern31, entre cs 
parlidos irmaos. 0 Partido Comunista Portugues 
consldera que tais' conversa~6e5 sao imprescindf
vei s a fim de preparar as cb ndi ~6es nece sr, arias 
para a reaJi.za~ao com exito de uma conferencia 
de todo,s os PartidQs Comilnistas e Operariosl oode 
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4 d MIUTA NTt ---.....,,----
sejam dcbatidos os problemas em litfgio . 0 Partido 
Comunista Portl1gues confia em q ue, inspirando-se 
:10 marxismo-Ieninismo, os comunistas serao capa
zes d·e reconstitl1ir a llnidacle ideologica e de ac
ll! a ~ao do movi men to comunista in[ern acional. 

Todos as comunistas estao empenhados na luta 
cont ra 0 imperialismo, l1a iuta para varrer da face 
da terra a explora~ao do homem pe lo homem, a 
des ig l1aldade e a injustir;a socia l, a d omi na<;ao 
duns povos por outros pOVOS, a amea<;a da guerra. 
Todos tem urn objecti vo oupremo comum: 0 triunfo 
do comunismo, a instaura<;ao da Paz, da liberd ad c, 
da igualdade, da fraternidade, do trabal ho, da 
fe licidade, da abllndancia para todos os povos e 
na<;6es. Se todos os Partidos Comunistas e Ope
[arios colocarem acima de tudo .os interesses e 
objectivos superiores e comuns, nao so conser va-

.. 

19 de Janeiro de 1963 

rao como rdo, sua unidade . 
o Partido Comul'I-ista Portugues, orgulh oso de 

p ertencer a grande familia do s p.artido'S cornunistas 
e openirios , conden a /everamente quaisquer ac~6es 
ci sionistas e defe nd e com intransigencia a unidade 
do movimento com unista interl11cional na base 
dos p rincipios do marxis mo- Ien inismo e do inter
naciona lismo proleta ri o - unidade que e a l!Jais 
sal ida garantia para 0 triunfo da causa do 
com unismo. • 

o Partido COlllunista Portugues guia·se pelo 
pr incipio inscrito na Declarac;ao dos 8 1 Partid os 
Comun'istas e Operari·os de 1960: 

«A preocupa(:d o de rejor(:ar constantemen
te a unidade do movimento comunista inter
nacional e 0 dever internacional suprem o de 
cada partido marxista-leninista » • 

o Comite Centra! do Partido Comunista Portugut s 

POR U~J1 FORTE MOVI~1ENTO SINDIOAL 
Na rec~nte reso!m;ao so bre 0 Trabalho Sindical, 

publicada em «0 Mili tante» nO 120,0 ComM 
Central salien la a grande importancia desta frente 
de trabalh o do Partido e a necessidade premente 
de elevar m eli to 0 sell nive1. . . 

Embora os Sindicatos Nacionais ten ham si do 
i m postos pelo regime fascista com 0 fim de inte
grar a c1 "sse openiria no colete de fon;as do cor
porativi smo , a linha politica trac;ada de ha muitos 
an os pelo 110S50 Particlo e a de que devemos utili 
zar esses sindicatos para al fazer um trabalb o de 
massas . 

As experiencias colhidas nao so internacional
ment.e mas tambem no proprio trabalho si ndical do 
1l0SSO Par ti do so confirm am que tal orientac;ao e 
correct a e necessaria. 0 que e mau, 0 que tem sido 
mau , e que a impor tancia do trabalh o si nclica l 
tenha sidol s"tt b.estimada po r rnui tas organ iza<;6es 
,do Parti do e dum modo geral por todo 0 Parti do 
em de terminados periodos. 

Importa vencer rapidamente 0 atraso que existe. 

A legisltJi~ao fascls ,ta 
',- t , 1,- • 

e o ,~ sindicOltos naciOflais 
D esde a publica<;ao do Decreto-Lei nO :23.050, de 

Setembro de 1933 que instituiu em Portugal os 
"Sindicatos Nacionais», ah~ a promulgat;ao do De
creto-Lei nO 38.968 em 1959, d governo fascis ta de 
Salazar tern pu blicaclo todo urn conju nto de deere
tos, despachos e diplomas que visam fu ndamen
talmente dois object ivos: 

-lanGar a 'confusao nas massas trabalh adoras, 
na medida em que se torna cada vez mais di
ficil saber ao certo qua l e 0 de creto, despacho 

ou diploma que rege deterrninado aspecto da 
actividade sitldical; 

-dificultar cad a vez mais a aCGao das rnassas 
sind icalizadas eli;ninando quaisquer «faltas» 
d'eixadas na legisla<;ao anterior, e que os traba
Iha dores hilbilmenle s1Jllberam apro veitar. 

Apos as gra n des vi tori as sindicais em '1945, vito
ri as cujo papel decisivo coube ao Partido guian do 
e eluc idan do as mass as tra balhadoras, 0 salazaris
mo publicou ainda nesse ano (28' d e Dezeni bro de 
1945) 0 D ecreto-Le i nO 35.404 no qual se determi
na va que dal em diante 0 mand~Jo das direc~6es 
dos Sindicatos NacionaiS' passaria a ser de tr¢s 
anos em vez de LIm, como era anteriormente e 
como ain da hoje tern impresso os estatutos da 
maioria dos Sindicatos Nacionai,s . 

Mas apesar d essa nova e flagr:mte ilegalidade as 
11la3SaS operarias gui ad as pelo Partido souberam 
de~envol ve r gran des ac<;6es nos Sin cl icatos Nacio
na is e ccnsequentemente em 19±7·1948 novas vito
r ias se vi era:n so mar as obtidas: em 1945. 

De novo 0 salazarismo, pel a. despacho de 8 de 
Janeiro de 19 48, r em odelou pr'ofun damente tudo 0 
que vigorava em materia eleitoral sind ica l. 

Em 1959 nova le i e puplica da, agora expressa 
no D ecreto-Lei nO 38~96B no q u ~ 1 se determina que 
so podem ser memb ros das direci;6es dos Sindica
tos Nacionais os soc ios que pro vern possnir como 
habilitac;6es minim as 0 exa me' do 2° gratl. 

lVleUun'emos 0 trr&rludlw sindical 
A melhoria do trabalho sindical so sera. alcan

<;ada qu ando os organIsm os e os camaradas apre.~ 
enderem em toda a extel1s.ao a SfLla verdadeira im
poriancia, equal 0 lugar que ocupa l1a act ividade 
par tidaria. 
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o MILlTANTE 5 

Sem qUe haja essa compreensao, essa tomada de 
consciencia, muito do que se fizer sera devido a 
impulsos esporadicos dos controleiros (quase sem
pre funcionarios) a que as organismos darao, mui
tas. das vezes, uma passiva aquiescencia. 

·Mas passados Esses impulsos, tudo voltara a 
«normalidade» , a rotina de sempre, esperando 
outr~ impulso que agi te de novo 0 sector. 

Sem ven cermos este estilo de actua<;ao nao e 
possivel melhorar 0 trabalho sindical. Sem con
vencermos os camaradas, e os organismos do Par 
tid'o, que 0 problema sindical deve ser discutido 
regularmente nas suas reunioes, sem demonstrar
mos que dessas discussoes devem sair resolUl;oes 
concretas que nao se limite111 a ficar no papel, nao 
se al can<;ar:'. 0 nfvel de trabalho junto dos sindi
caf~ s que a sua i111portancia exige. 

E aos organismos 1112.is responsaveis que com
pete em primeiro lugar abrir 0 caminho para al
can<;ar essa melhoria, quer levanda· a , todos os 
organismos de base a devida oriental;aO, quer to
mando medidas organicas que facil item OU pe'rmi
tam a sua execu~ao, quer controlando cuidadosa
mente as l'esoluc;oes qu e forem to madas. 

Mas iS50 sera pOl' si s6 insuficiente se a organ i
za<;ao partidaria nao for ganha para esti batalha, 
se os militantes d um llilodo geral nao derem a Sll a 
contribuic;ao ao esfon;o dos organism os superio 
res, is to e, se nao ievarem a pratica as resOl 11~Oe5 
aprovadas . 

Formemos ma;:; Com~ssoes 

Simlic{..lis 
Para se criar e desenvolver um movimento sin

dieal que este ja}t altura da linha que 0 Partido 
defende, com a continuiJade e pe rman encia que e 
necessario ter, e imprescindfvel e fundamental a 
formaC;ao de u ma g rande rede de Comi~soes 
Sindicais. 

Sem a constitui~ao de Com issoes Sindicais em 
muitas empresas e classes, nao e possivel criar-se 
urn trabalho sindieal de base. ~ 

Incentivar a formac;a o de Comissoes Sindicais 
com caracter permanente, em toda a parte (em
presas, classes, loealidades, etc.) deve ser a primeira 
Preocupa~ao. Todos os organismos do Particlo( Co
mites I\egio nais, Sub·Regionais, Locais , de classe, 
Secreiariados cle empresa, etc.) devem ~ ,tomar as 
necessarias meclidas organicas que permita m a 
constituic;ao nipida de muitas Comissoes S indicais. 

Mas nao se pense que a activiclade partidaria no 
terreno sindical se resume a form acao da Comissao 
Sindical. E errado su por que sera dohnnte a Co
missao quem ira unica e excJusivamenh~ orientar 
e dirig ir toda a Ida sindical. Se cotis titui rl11os um 
organismo que dirige, no plano legal, a trabalho 
sindical, e necessario continual' traba lha ndo, nao 56 
para que a Comissao Sindical sej,3. um organismo 
vivo, Jigado as mass as trabal hadoras que represen ta , 
como tambem para que o-s trabalhadores apoiem 

e defendam a sua .11£S5:0. 
P or outro lado,. e funda mental estudar ,e aplical' 

as formas mais correctas em cada caso,.que possibi 
litem a coordena<;ao das varias Comissoes Sindicai s 

Ligcu;ii€3 com dirigentes sindicais 
Alem disso, devem· se agatrat com fitme za to da s 

as ligar;oes com membros de direct;oes dos Sindi 
catos, das ' sec~oes si n di.cais ,· secc,oes profissionais, 
e ate mesmo com delegados si ndi cais por classe 
ou empresa . " . .~ 

Estas liga<;oes ocupam um lugar imporian te na 
actividade sindicaJ. Seria muito ' en'ado desperdi
~a-las ou mesm!) deixa·las entregues a urna liga<;ao 
deficiente. 

Todos os organismos devem fazer um balan<;o 
as Jigac.oes deste tipo e tamar as medidas necessa
rias nao s6 para as organizar de acordo com a sua 
importancia, mas tambem para as defender. 

AgitCi~if~ sindical 
Deve-se procurar esclarecer e agitat bs prob ie~ 

mas sindicais para «despertar» e info rm ar a s tra
balhadores e abrir caminho it sua mobilizaC;ao. 

Em alg um as classes e emmuitas loca li dades, 
particu larmente naquelas onde os sindicatos estao 
votados ao mais completo abanciono, ~sse sera 0 

pr imei ro passo a darpelas organiza<;oesdo 'ParticiCl 
Nessas classes. nessas localidades; uma ta rj ela, um 
p~equeno mani festo dirigido aos trabalhadbres ' e 
redigido ,de 'for ola simples mas objectiva, desper
ta· los -'a para a luta sindical e facilitan1. a forl11ac;ao 
e tarefas da Comissao Sindical. .. 

As elei«; oces de 1963 
D entro em breve vao realizar· se elei~oes em 

grande nLlmero de Sindicatos Nacionais . Se sou
berm os col her os ensinamentos da, expe rien cias 
passadas e os divulgarmos amplal1lente entre as 
massas trabalhadoras, alcanc;arel11os certamente 
novos exitos no terreno sindica!. Desse modo da
remos urn impulso vigoroso a toda a act iv idade 
partidaria nesse terreno, 0 que padera ser 0 ponto 
de partida para a c ria~ao do forte movimen to sin
dical que e fundamental erial' e desenvolver para 
forlalecermos e ampliarmos a unidade da c1asse 
operaria e restantes massas habalhadoras. 

Isto implica um grande esfon;o da parte dos mi
litanIes e dos organismos , aue permita veneer 0 

atraso em que nos encontramos em rela<;ao a essas 
eleic;oes, em pali.!icul ar, e a todo 0 trabalho sindica.l 
em geral. Mas e necessario fazer esse esforc;o. E 
imperioso vence"r t:sse atraso , porque assim 0 exige 
a luta que 0 nosso Partido trava para derrubar 0 
fascismo e 1m planta r a Liberdade que permita en
tan a forin(l<;ao de verdadeiros Sindicatos ao scrvi<;o 
exclusivo dos trabalhadores. ~ 

Enouanto nao constituirmos u m forte movimento 
dentro 'dos Sindicatos Nacionais, 0 Partido nao tera 
cumprido uma das suas tarefas fundamentais . 
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A raiz poUtica dos en6S conspirativos 
A caracte rizac;ao das nossas deficiencias e abso« lutamente necessaria p.ara melhor e mai s ra

pidamen te os eliminarmos da nossa acti vid ade. 
A pri meira questao a levan tar, com a qu al pare ce 

haver certa u nani midade de opinioes e a de que 
as .nOSS8S def ic ienci e s co nspirat ivas s6 po dem 
suosisiir porque hfl u ma grand e s ubs tima vao da 
natureza do reg ime e e m pa rti ctJlar d o se u apa 
rel ho repressivo e a ir:{\a porq ue ha 'um a g rave 
in com p reensao sobre 0 p~pe l d o Pa r tido na luta 
a n ti-sa lazarista e so b re a responsabil id ede dos 
seus d ir igcntes. 

A co m preensao correela da lu ta que 0 nosso 
Partido trava e a co mp reensao correcta do que e 
o poder fascista e da foI'c; a e das possibil idades da 
sua feroz repressao sao bases necessarias para pas
sar mos a considerar duma manei ra diferente, m ui 
to mais cuidadosa, a defesa dos quadros do Parti
do, de todos os se us q ua dros. 
Devemo~ ler muito p rese nte q ue se nao somos 

capazes de estancar a ve rdadeira sa ngr ia que temos 
sofrido, se perm iti mos q ue con tinuem as pr isoes 
de funcionarios e dirige ntes do Partido no mesmo 
rHmo, toda a acc;au do Parti do sofreni imenso e 
as co nsequencias para a luta da classe openlna e 
donosso povo serao desa,~ tros a s. . ". 

PQr isso, lemos de fazJ~ um i nt~'~so e amp lo I 
tl'ebal ho de e scla reci me n to que aeabe com as 
illcoi-np l'eensi5es politicas q ue subes limam a fo r
c;a rep ressive d o fe sci smo, te mos de elevar a no 
r,:a o da responsabil idade q ue cabe a lod os os 
memb ros do Pa rti d o na c_ond uc;ao d a luta po
p u la r e no seu tra ba lho d e d efesa e dese nvol v i
me nto do Pa r ti do. Aos cama radas mais destaca
dos compete que mais rapidamente e li mi nem as 
suas j ncomp ree nsoes. 5 6 se 0 fize rem estarao em 
conclic;oes de dir ig ir u m trabalho de esclarecimen
to em re lac;aoc a todo 0 Pa r tido , s6 ass im estarao 
em condic;oes de ter ta refas de di recc;ao num par -
tido qlle vive sob um regime fasci sta. ' 

Combatend o e ' elimin ando a raiz polftica das 
nossas defici enciqs conspirat ivas, poderemcs lular, 
mais be m ar madas , contra 0 intense liberal is mo 
que ex iste nas fil eitas ,do Par tid o e as suas natu
rais conseq l1 enci,as, 0 d esr espe ito peia disciplina, 
a inconfid e'ncia, 0 desieixo conspi rativo, caLlsas 
de tantas e t.4tfrtas pris~es ». 

Subre 0 ri beralismo 
«0 110550 Pa~ti do e urn parti do revel ucio nario , 

o parti do da d a sS.e q ue teim i( s,ua fre n,t<;: um a gran 
dee hi st6rica ta fCfa - cdn dll'zir 0 nossopovo pa ra 
o iuininoso cam iriho do coniu nismo. t~ o m:q,mento 
actual d eve 0 nosso PartidB ter um p ar el d ecis ivo 
na u'nidade das for~as democraticas e patrioticas 

'~ue bao-de d err ubar 0 reg ime fascisfa e ins tamar 

a democraci a em Por tugal. 
, S6 um partid o discipl inado , finne nos seus prin
cipios, estreitamen te ligado as massas, 56 um par
tido leninista poden!. cumprir tais missoes. 

U m par tido on de reina 0 libera lismo nao po de 
se r esse partido. 0 liberalismo nada tem a ver com 
o len inismo, nada 'tem a ver com os interesses da 
classe operaria. 0 liberalismo tern a &ua raiz no 
individualismo pequeno-bu rgues e rem como fru
tos a indisciplina , a inconficiencia, 0 desleixo, etc . 

A es trutura organica do nosso Partido assen ta 
nos princip ios do cen t ralism o democratico . A in
disci pli na e incompativel com esses prindpios. 0 
respe ito pelo centralis rn o dem ocratico e fundamen 
tal para a defe sa do Par tido e para toda a sua ac
tividade . 0 libe ralisl110 e um rna') que mina os 
pri ncipios d o centralismo democraUco, e extre
mam ente pernicioso para a defesa do Par tido» . 

(Extracto da intervenc;ao fei ta nateuniao 
do Comite Central de Deze mbr o de 1962, 

,«.Sobre questo es da Direcc;ao e cla defesa 
do Partido»). 

No «0 Iviilitante» n ,O 121, d e Dezem bro {dtimo , 
saiu errada a redacc;a~ do ponto 21 d~_ Resoli.lI;ao 
do Comite Centra l «E necessario u rn m3 is,dpido 
f ortalecin~ento e aJargamento da org'ariizac;ao », 
estando inteicalado um ped odo que nao pertence 
a este ponto e faltando um a pal avra. Publicamos 
a redacc;ao COlTecta desse po nto da reso luc;ao: 

«2 1 ~: A atenc;ao do Partido pelo lrabalho de 
mas sas c pelo, ·btreitamento da sua ligat;ao co m 
es tas impli ca ,um largo trab alho llas Empresas em 
todos os sector es e nas organiza~ 6es de massas. 

o balanc;o colhido em rela~ao ao numero d e 
organismos de unidade que es tabelece m um a liga
r;ao orgiinica com as massas mostra 'as grandes 
dr.bi lidades que continuam a exis t ir nes!e aspeelo 
tao importan te do trabalho do Partido. 1:: necessa
ri o criar muitas e m uitas Comissoes Rei vind icati 
vas, qu.e r nas emp resas, quer por ram os de activi
cla de. E necessario cr iar nas emp resas e classes, 
em to dos os sec tores, muitos outros ti pos de co
missoes e co mite s voltados pa ra u ma ac c;ao con 
cre ta. 56' criand o nas empresas, nas h erda.je~, 
nas escoles, nos quarte is, na s v i'las e afdei a:, elr' 
rn ui tas e mu itas C Ol11 l ssoes e Com i t'es d e U n!
dade,'o .Pa rtido orga nlzara a sua inf lue ncia en
tre a s masses e 8S pOlllera conduz ir a a <:s:oes 
cad a vez' mais a mplos ~ fi rm es». 
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Maio de. 19,62 ficara como m es memoravel para 
, 'todp 0 operariado agricola do SuI. As suas 

magnlfica$ acc;5es de Maio, as mais importantes 
. destes ultimos anos, p ela De mocracia e con tra a 
ditadara fascista, pela conCJ,uista das 8 horas e por 
melhores salarios, constituem uma rica contribui
c;ao para a unidade e consCienci a liza<;;ao p o liti ca 
dos trabalhadores do campo, par a a cons trw:;ao do 
caminho que conduzira aolevantamento nacion al. 

As jornadas de Maio sao uma d~monstra <;,iio 
convincente do el evado espirito de lu ta' do opera
riado agricola e da sua no tavel forc;a de vang uar da. 

,- / ~ , 

~ grande luta do operariado 
agricola 

No decorrer do mes de Abri l, em vari as vilas e 
aldeias do Alentejo e Ri bate jo , t iver am l ugar mu i
tas reulJi5e's de ma ssas, algu mas das q uai s com 
200 e'3QO pes50ils,' o nde pa r t i ci p a r al~l mi lh.ares 
de tral?aJ!;tadores. Nestas reunio es discut iam-se as 
comemb rac;oes do 1 e S de Maio, discu tia-se a fo r
milc;a6 de Comissoes d e Uniclad e e a luta pela 
conqui?ta das 8 horas e de n1cjho r es salar ios para 
as ceifas e para os serviC;o;) c(os arrozais , di sc uti a
-£e 0 contacto C0111 ou tra s._ localidades e co m as 
r an chos de fora e como o rga niza-lo s e mo bili za
-los para a luta. N a bas\): dess as r eun i6es fo r am 
criadas dezenas de C omissoes de U nid;lde vo lta 
das para a comemo ra~ao do 1.0 de Maio e p ar a a 
luta pela co nquis ta d as 8 l10ras d e tra balh o e de 
melhores jornas_ Essas co missoe s ti veram um pa
pel de extraordinaria importancia na o rgalliza~ao 
e mobilizac;ao dos trabal hador es. 

No dia 1.0 de de Maio, ms is de 50 mil tra ba
l~ ad ores, a grande maioria cl o operaria do agricola, 
paralisaram 0 tr-abalho no Ale ntejo Li toral ( Al ca-

, cer, Torrao, Grandola , Er midas, Alvalade e muitas 
outras localidades) . N o ,Alto e Baixo Alentejo 
(Cou\:o, A vis, Portalegre, £vora, Montemor-o- No
vo, Bej a, Baleizao, Vale de Vargo e muihs outras) 
p ara lisaram !11 e is d e,20 m il lra ba lhadores . Ern 
Ervidel e Valverde ( Evo ra), os tra balhador e.s fize
ram manifesta\:oes de rua. No Cou~o houve urn 
piquenique com 400 pessbas . 

A intensa agitac;ao levada a cabo, a' organiza~iio 
de muitas comissoes de unidade e depois a forma 
maci~a como foi comemorado 0 1.0 de Maio abri
ram possibilidades para a conquis ta, n o d ia seg uin
te, dQ honirio das S horas na rnaioria nas term 

do Alentejo Li.\ora1. 
Poi uma grande vitaria alcanc;ada ~obre os grall 

des agnirio s dos concell/os de _Alcacer, Grantiol q• 
Santiaqo do Cacem e Sines, sobre os seculares ha
bitos de horarios de trabalho de sol a sol que per~ 
mitem u ma ma ior explorac;ao da for~a de trabalho 
e minam a saude e a vi da de cente nas de rnilhares 
de trabalhadores portugueses_ . 

Ess a importante luta, em que as aspirat;5es eco ~ 
nomicas e pol iticas apareceram bern entrelaC;adas\ 
rapidamente se to rnou conhecida por todo 0 Alen~ 
te jo e Ribatejo e galvanizou as massas traba lhado . 
ra s de muitas out,ra s terras. 

Apos a co mem orac;ao do dia da Paz, 0 8 de Maio , 
durante a q ual, de novo df'zenas de milhares d e 
t r a, balhadores rurais fizel'am greve, estendeu -se ao 
Al to e ao Baixo Alentejo a cOIJ.Wlista das 8 horas 
de traballl0 e de melhores jormis para as cei fas e 
p ara os arrozais, atingindo ainda as regi oes d e 
Coruche, Benavente, Montijo, Moita, Palrnela, etc . 

. Dezenas e dezenas de milhares de trabalhadores, 
horncn s e l11ulheres, lanc;aram-se na greve dUJ;an te 
varios d ias, concentraram-se nas Prac;as de Jorn a , 
e exigi ram firmemente 0 horario de 8 haras_ Po r
maral11 -se grupos que foram de rancho em rancho, 
levan tando -os e l11 o bilizando· os para a greve. Os 
t rabalhadores dos ranchos de fora foram igualm~n t e 
mobil izados para a luta e a quase totalida de soli
dar izou-se com a greve. Nos fins de Maio, cerca 
de 200 111i1 Irabalhadorestinham, p,ela pri mei ra 
vez, conquistado as 8 horas! ~ 

o peso da repressao fascista foi brutal. De~ enas 
de local idades fcra m ocupadas peJas for~as da PI 
D E e GNR durante varios dias. Deram-se choq ues 
~ a l1 g rentos com as forc;as de repressao . Dezenas de 
pessoas, homen, e rtlul heres, de Aljllstrel, de Er vi 
del , do Couc;o, de Valverde, de Palma. do T orrao, 
de O ran d o la, de Ermidas , e tc. , foraw presas e mu i
tas del as enviadas para Ca xias. N a vila de Al jus
trel, quando rna is de 300 pessoas (mineiros , ope
ra ri os agricolas, etc,} se dirigiam para 0 posto da 
ONR a reclamar a libertac;ao de 15 pessoas presas , 
foram recebidas a rajaoos de metralbadora. Dois 
mineiros foram mortos: Ant6nio Graciano, memo 
bra do n0850 Partido e Francisco Made ira, e 
var ias p€ssoas, entre as quais d uas mulheres, fica
r am gravemente feridas. 

Algumas deficistlcias 
Ao analisarmos q ual foi 0 papel de cli rec~ao do 

U'osso Partido nas jornadas de Malo, chegamos " ~ 
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dua~ conclmoe,s prindpais . Em primeiro luga r, e 
;ndubiblvel que foi 0 nosso Partido e as suas or
ganizaC;6es lo ca is que organ izaram, mobilizaram e 
i mpul;;ionaram as massas para a luta . foi 0 110S50 
Partido que organizou, em varias localidades, reu
nioes de traba lha dores, que ajudou a formar co
m i.soes de un idad e, que dell a ()rienia~ao para a 
COmemOr?~aO do 1 e 8 de Maio. fai 0 n05SO Par
tido que orienlou os trabalha cores na lut a pelas 8 
hOl"q$ e pOl' melhores sa Lirios.,foram ?'in'da os ma· 
ter iai$ do Partido, espal!13dos per dezenas de 10-
calidades e lido, por mi!hares de pessoas, que aju· 
daram a arganizar as grandes ac~oes de Maio . As 
massas seguiral11 a nossa orie :J t2t; ' 0 eo Pdrtido saiu 
mal, pres tig ia do . 

Em segundo) bga r, n1 I:: la pe las 8 horas, a par 
tir de dcterminada fa se, qllando milha res de traba 
ihadorps se lan ~ar arn em greve em dE'Ze n3S e de 
zen:'!s de lo:ali dades do Alentejo e Ri bltejo, 0 nos. 
50 Partid o foi u:tra;J35SaC O peles moSSES. Em 
1nuitls (tn-as 2S ;;;:"'~'d i sJ~ 6esj ,:15 concentrat;oes n ~l S 
Pra\% de J0.-" . GS choques com as fort;as repres
sivas, eL::, ti veran: li m canicter espontilneo. Os tra
ba 1 badores fora l1J pa fa a 1 uta gu iados pelo ex em -
plo, glliados pDr aquilo que ollviam dizer que se 
estava a fazer nas outras localidades. Coiltudo, ape 
sar do carac ter espontaneo dessas ac~oes, foi aiIid a 
a orien tac;ao do 110SS0 Partido q ue, indi rcctamente, 
mobil izou os tra ba lhadores . 

A prin cipal def iciencia em toda esta hita r eside 
no terreno da orgJn izac;ao, em particu lar , na [e iia 
dumB larg3 rede de ccmiss6es de Unidade nas 
principai s localid ades do Alentejo e Ri t atejo.O 
Parti do n10 teriil sdo u:trapa -sadC' , 0 1.° de Maio 
e a luta p : l:, s 8 horas teriam tido 3inda maior pro
jl ~c~ao e melbor teriam servi do a luta do operaria
do agricola, se de facto hO LlveSse centenas de co
missaes de unidade Ii frente das massas a mobili
za·las e orienI6.·las na ILita. As organi;m;oes e ca
ma radas responsaveis dos secto res fora m, digamos , 
apan hidos «despreven idos» . Nao co ntdV am que 
os trabalha dores estivessem di spos tos para lutas 
tao gran diosas. Isto sign ifica subestimat;aO da I uta, 
sectari smo e desl igl \;aO cias massas . 

Outra deficiencia reside na [alta de iniciativa 
das o rganizaC;'oes locals e de camaradas responsa
veis d os sec tores . 0 movimento pela conquista das 
8 horas exigia varias medidas imediatas, entre as 
quais 0 envio de delegaC;aes its regiO es.-onde nao se 
lutava. Se 0 tivesse mos fei to, os trabalh adores da 
margcm esquerda do Ouadiana, das regioes de 
Portalegre , Elvas e Qutras, teriam side mobiliza 
dos para a luta. Impunha-se tam bern 0 envio de 
comissaes as lo cal idades onde as massas tin ham 
ido panl a greve espontaneamente para procura r 
con hecer, orientar e es tabe lecer con t~cto com os 
trabalhadores dessa s terras em 1 uta. E necessario 
que as organiza<;oes locai s tenham iniciativa. Nas 
greves, nas manifes tac;aes, nos choques com a re 
pressao, etc, e preciso tomarem·se medidas na pro
pria altura e de aco rdo com cada.s:tLl ac;ao concreta. 

Uma outra deficiencia reside tam bern na fraca 

mo biliz6t;:ao e ut 5 camad~s da popula<;i3 o 
camponeses, COl rciantes, empregados, etc, - pa
ra a comemorac;ao do 1.0 de Maio. Verifi cou-se 
em muitos lados sectarismo e acanhamento politi 
~o no esclllrecimento e mobil iza~ao destas cama
das que devem ser cham"das a actuar tam bern na 
grande frenle anti-salazaris ta. 

/ f inalme nte, para citar as deficiencias ma is im
portantes ha que regisJar a ralta de recrut8n1f.lnto 
para 0 n05SO Panido dos homens e mulheres 
que se dc:slacaram nesras ac<;ces. Deram-se lll tas 
bra vas, apareceram homens e mulhcres a frente 
das lllan ifestac;aes, a faze rem parar ranchos, a en
cabe.;arem muitas ac<;oe 8, e perguntamos: onde 
estao eles no nosso Partido? A res posta ~: na o 
sou bemus ir recrutar esses homens e mu\ he res 
dignos de mi litare m no 110SS0 Partido. 

Por uma malor IIgaGao 
com &3 massas 

As organiza<;6es do nosso Partido, no Alente
jo e Ribeteio, devem fazer maio re s esforc;:os pa ra 
ligar 0 Pa rt id o as masses. Sem ligaC;ao com os 
trabalhadores, sem CO Il hecer as suas 3spira ~a es, 
sem os ouvi r, 0 nosso Partido nao pode cii rigi r a 
sua luta eo seu r:restfgio e auloridade polifi ca nao 
crescem . O me io organico para liger 0 Partido 
a s massl3"s e a formac;:ao de centenas de co mis
s6es de Unidede nas principaislocalidade5. Para 
a forma:;ao de ltlll movimento unitario organizado 
devem ser tomadas medidas praticas de organ iza
c;ao e ele quadros. As comissaes devem esta r liga
das entre si , jun tando as freguesias, concelhos e 
di stritos. A estas comissoes cabe urn papel de cis iv ,) 
no esclarecimento, na organi zac;ao e na dlrec<;ao 
da luta di :iria dos traba li1 adores. Estas com issaes 
terao um parel de vangua rda na mobiliza<; ;10 do 
proietariado agrico la para 0 leva nt amento nacional 

Nao devemos poupar esfon;os para ve nce r as 
d ificuldades na realiza<;ao desta grande tare fa. Se 
nao soubermos tom ar medidas organ icas para por 
de pe uma ampla re de de Comissoes de U nidade , 
da escal a local Ii escala pro\'incial, ligadas as mas
sa" correm0S 0 risco de vermos o 110S50 Partido 
ultra passado em novas ac<;aes. 

Os trabalhadores querem lutar, a sua s itLt ~c;ao 
economica agra va-se constantemente, e toela a si- ' 
tua:;ao economica e polftica do pais, criada pelo 
salazarismo, conduz as massas para lutas decisivas . 

Os trabalhadores colheram experiencias nas ac
c;aes de M\1 io que abr ira m perspectjvas para no vas 
e maiores lutas contra 0 f asci~mo. E necessario que 
todos os camaradas estudem as llltas de Maio , co
Ih am 0 maxim o de ex neriencias, no sen ti do de 
melhorar 0 nosso trabaiho para fllturas jornadas 
que se avizinham . 

Avan te por novas iornadas ! 
Avante po r um movimento uni ter io o rga niza
'do d o o perariado agricola! 
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