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IntensifiQuemos a luta pelas reivindica~o6s 
economicas das massas trabalhadoras 

A s'ltltas pc\as re ivi ndicac;i5 es economicas das mas
sas trabalh adoras estao intimamen te ligadas 

as grandes acc;'i5es do nosso povo peJa Liberdac) e, 
a Independencia e a Paz. 

Na verd ade e nessas lutas travadas quer nos 10-
cais de trabalho, quer nos sindicatos e C asas do 
PO\W, qu er junto dos governan tes e das autorida
de s Ic.caisl. pela conquista de salarios , jornas e or
denados mais e levados , contra 0 d esemprego, con
tra 0 alongamento da iornada de trabalho e a in
tensificac;ao do sell ri tm n, por verdadeiros seguros 
sociais, etc" que os trabalhadore, comec;am a for
jar a sua unidade, form.a m as sll as primei ras Co
missoes e m uitos illici am a lu ta em defesa dos seus 
in teresses . Assim comec;am gan hando ronsciencia 
da sua for c;a e de como ela po de ser desenvolvida 
e utilizada, 

Sem as mui tas e muitas lutas, pequenas e g ran
des, lravadas pelas massas lraba lhadoras pelas suas 
n~ i v i ndicac;i5 es economicas, nunca te ria sido p ossi
vel criar 0 ambi ente, a unidade, a organizac;ao, 
capales d e levar as g ran des mani festac; i5es qlle 0 

nOS50 povo, encabec;ado pela c1asse operaria, tem 
feito, 

Para e ssas lutas devem as organiza 90es do 
Partido vol ta r um a gra nde atenc;:ao . 

Condic;:oes ob iect ivas para intensifi car as Jutas 
pel as reivind ic/.!c;:oes ecor.lomices des massas 
traba lhadoras e xi stem , A explorac;ao do traba lho, 
realizada so b a direcc;ao dum regime terrorista 
dos monopolistas e latifund iarios, cresce continua
men te, Embora 0 n ivel de vida do proletariado 
port ug ues se situe no mais baixo escalao da Eu
ropa, aumenta constantemente 0 custo da vid a, Os 
proprios generos ali mentfcios mais necessarios en
carecem, quando nao desaparect! m do mercado . 0 
valor dos salarios desce ass im aind a mais 0 de
semprego total atinge mu itas cleze nas cle mil hares 
de trabalhaclores e 0 parcial centenas cle milhar es. 
Cada vez ha ma is razao para lutar con tra a ex plo
ra<;ao economica, para !utar, em particular, por 
trabal ho e po r u rn aumento de salarios. 

A guerra colonial que ag-ora se estendc ~l Oui n '~ 
e amanha se estendera a Mo~ambique e outras co
lonias tem uma repercussao directa no au me nto 
clo custo da vida. Para prosseguir na sua crimi no
sa polftica colonialista , condenada pela hi storia e 
pela humanidade, Salazar vai continuar a arran car 
as verbas de que necessita da s massas tra ba lhado
ras, cuja vida se tornara, par isso, co m a con ti
nuac;ao da guerra, ainda mais di ffc il. 

A luta do nosso povo, aliada com a l uta d 03 
povos coloniais levaram 0 salazarismo a sua mais 
grave crise. Mesmo internacional me nte Salazar esti 
sendo desmascarado e condenado, Esta crise per
mite que as lutas econ6m icas se tornem rilp ida
mente mais combativas e db · !h es urn maio r va
lor politico. 

o ministro das Corporac;i5es apregoa com gra n
de alarido as contratos colectivos que sao assin a
dos e as «gran des regalias » que eles con fe re m ao s 
trabalhadores, embora ele sa iba mu ito be rn qUe' 
essas « grandes regalias» nao sao senao p equenos 
aumentos d e salari os, arrancados atraves dum a 
acc;ao da classe operaria, p or vezes bern dura e 
prolongacla. Com esse alarido e as suas recen t<:s 
viagens somente pretende enganar e impedir que 
se desenvolvam as lutas econom icas das mass zs 
traba lhadoras, cuja importancia nao desconhecf' , 

Igualmente a repressao terrorista cai sob re cs 
trabalhadores logo que se movimentam pelas sua:, 
aspirac;i5es mais p re mentes e humanas. Nlas ne m 1.3 

demagogia nem 0 terror conseguir50 imped ir (l 

intensifica~ao das lu tas. 

Recorrend(A a process os di versos, de acordo com 
as circunstancias, 0 proleta riado portug ues CO ni i
nu a a lu iar e a preparar-se para lu tas mais aguer·· 
ridas, continua a acu mular experiencias que Ihe 
serao preciosas para a cQntinua c;ao da sua ac~ao. 
co n tinua, com 0 seu esp-lr ito de combate, a dar 0 
exemplo a todo 0 povo e a d esempenhar justa
mente 0 papel de va nguarda na Nar;;ao. 

As experiencias colhidas nas recentes llltas ,:os 
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valen tes pes.caoores d a Gafo n ha , que re cor reram 
it greve para conquistar um al1 mento dos Seus 
gan hos, dos tra ba !had o res da Companh}a dos 
l e le fo rl es, q ue recorreram a g randes concentra-
90(05 e ma n ifes lsc;5es na empresa e no ~i ndi cato " 
pa r a arra ncare m a esse mOllo po iio es tra'n gei ro 0 
a um ento dos seus sa lar i.os e 'outras melhores con 
d i ~oes de tf abal ho, dos trabalhadores dos Tran s; 
po r tes C-urectivos do Po r to q ue, para ob terem um 
aum ento dos se us magros sal<irios chegaram, apos 
10,l g OS meses de ac<;ao, a manifestarem-se nas 
rues e m luta contra as forc;:as repressivlls, dos 
c hape lei ros de S. Joao da Madeira, dos vidrei
ros da Marinha Grande, do pessoal dos Servic;:os 
de G a s e Electricidade do Porto, dos operarios 
da Tref ilaria e da Fabrica da loic;:a de Sacavem, 
d os o pe rarios agricolas de varias terras do Alen
tejo e Ribatejo, etc" etc., devem chegar a todo 0 
lado. Tais lutas devem ser um incentivo para que 
em muitas outras empresas, para que em muitas 
outras te r ras, os operilrios industriais, os trabalha
J ores r urais , os pescadores, os empregados, lutem 
tamnem pelas suas reivindicar;oes economicas. 

As rlossas organizac;:oes (e aqui cabe um papel 
de gra nde destaql1e aos Secretariados de Celula e 
aos Co mites de c\asse) devem procurar assimilar 
e ssas experiencias e leva-las para dentro dos 
loca is de trabalho. 
. A todas as organiza)oes do Partido compete es
tudar mu ito bem quais os problemas que mais se 
fazem sentir entre os seus companheiros de traba
lho. Embora por vezes, em certas alturas e em 
certas empresas possa haver reivilldicar;oes mais 
p r ementes e, dum modo geral, sao essas que de
vemos aga rrar primeiro, nbrmalmente 0 que e 
m ais sentido e 0 aumento dos sahirios e a con
qui sta de t rabalho. A luta pot " aum .. ecnto de sala
ri os tef11 u nido e mobilizado i bS" ~ op(!rarios (e os 
em pregados) de g randes €!TIpr esas 'onde esse~ sa
lar ios. sao men0S ba1ixos. Com mais razao objecti
va ta l luta p ode u nir; e mob!lizar , os operat ios (e 
emp regados) das outtas empresas.r A tuta p a ttlr\!" 
ba lh o deve u nir as dezenas e centenas de, milhares 
d e tra balhadores/ da cidacIe e dos campos, que Se 
debatem co m 0 q esempre-go, 0 qual faz-se sentir 
pri ncipalmente nil.5 r egi ol'!Si do grande latifundio. 

\,. )" 

lizadas D,U, co ~ " v t' sera, da s reu riii5cs de tra: 
b alhadores efectuadas, r esultara u m es tado d e es. 
pir ito q ue cohd uz a ac.;ao, urn ambiente on de ej;i 
p ossivel formar uma Comissao que va ao patraQ 
pecii r 0 aumento de salarios , q ue va ao Sindicato 
defende r essa necessidad e, q l1e va as a utoridades 
exig ir tmbalh o, etc. , 

P or ve j::es sucede uma vitoria 10g,Q ,wos a p ri 
tneira ac~ao , mas em regra nao e assim q u o: se pas
sa. Normalmente 0 pa trao, a autoridade e tamb~m 
as Direc~6es Sindicais que nao defen de!p os inte
resses d os trabalhadores, p ro cura m p elo men os 
ad iar uma rr.sposta. . . ' 

A luta tem en tao que conti nuar. e de , tomar for
ma5 no vas. Para que isso se torn e possive l e ne
cessario que os t rabalh adores estejam bem d entes 
de que nade se consegue sem per sistencia.e ,luta 
e que e necessar io sempre man ter uma g r ande 
unidade e ir r efo rc;ando a organiza~~o . ,':' , 

Quanto aS:Tormas indicadas p ara co nti nua:!" a 
luta isso depende de muitos fa ctores de modo q ue 
s6 as condi~oes concretas podem indicar 0 melhor 
caminho. N a luta na empresa a concentrar;ao de 
to do 0 pessoal na gerencia, ou it hora d a saida ou, 
melhor, Ii hora do trabalh o com a respectiva pa
ralizac;ao, permite muitas vezes um a vito ria quan
do todos os trabalhadores mos tram nessas con
centrar;oes uma firme disposiC;ao. O utras vezes e 
normal 0 recurso Ii diminui~ao do ritmo de traba
Iho, Ii «cera». Na base duma boa unidade , a " cera )~ 
permite fazer uma grande pressao so bre os pa
troes. Outras v,ezes so com 0 r ecurso Ii greve e 
ate a outras man ifesta~ 6es se obtem a vitoria ne
cessaria. 

Embora seja no local de tra balho o nde se deve 
situar 0 fundam ental daacr;ao, tern importancia 
que se procure fazer chegar a luta aie ao Sindica
to, Ii Casa do Povo, etc. Em algu ns casos isso per-. 
mite a mobilizar;ao das camadas mai s atrasac\1js t! , 

outras vezes, pos$ibi\itao".;alarga m,ento ,d'l. .. NJa ,a 
outras emp res,as ,cheJ!at:1 Qo a i n t;~ressar nel a toda 
un1a das,se •.• '. "... .'.;'\ "' ," ". f "., '; ,l ' , , 
I Ror iJ$s6 ~hm adeq uadi . com bin <Vl; ao! da luta no 
Loc-al d e1tr aba.Jtio e na as§oci!l~ao de das se da lu 
gar a u tn a .ampHac;ao da luta ;.'pe r n1 ite nt a\ore$ vj!
t6rias e cOll sciencializa e prepa ra m ais trabal ha
dores. PaM rsso e indispens&vel'que as organizac;:oes 

pe rtid a r ies nao fa!~ a fn "SO' urn- trabalho de distri
bui~ao da imprensa e d e re,colha de fundos, 'como 
tantas vezes su cede,' mas, acJ;uem como verdadei
fa va ngua rda de n tro da emprese e ehtre as'ua 
c! a sse. 

O u seja, e p reciso qu e as me:rnbros do Partido, 
auxil iados pelos s i m pati zan tes."fa~anrum constante 
trabalho de escl areci mentotios sellS companhe;'.. 
res, nao sobre a n ec~s 5 i dade ,dd- au mento de saFa
ri os o u outras r ei vindi ca~oes que t'o dos compreen
d em, mas sobre a possibilidade de as conquistar e 
sobre as vias que conduze m a essa vitoria. 

Se a organizac;ao d o P artido numa dada em pre
sa, n um a dada terra o u c\asjle, dese mpen h a 0 
Sell papel de or ientac;ao e direcr;ao das massas , e 
-evidcntc que, co mo resultado das conversas rea-

' . I;m ~Igumas empresas e locais os n ossos ca mal 
r \ldas dizem que as ,ma§s as nao estao u nidas e po r 
isscfI nao e possivel faz er nad a. " ' ;-l 

,f: evidente que pa ra actuar e indisp t nsa:vel haver 
urn des ejo comum e u ma vonta de comum . Mas se ra' 
qu e ern al g'uma empte'Sa !~lU ter ra os ope r~ ri o s nao 
est?'tNn teressados 1ill \'conq uista d e trabalho, ou' em' 
Ver'au men tados O S l s~tlS gan htl s? Dece r to q ue nao. 
r Mrl s orie rrfa f e d i'{ig it 'uiio e'espera r que os com
IJa nh ei ros de trabalho se"'un am e se cO ll ven <,;a m 
por si da poss il:li lid \ld e de con quistar r eivindica
~oes atraves ,da a c~ao. Pa ra o ri e n ta r e dir ig ir e 
prec iso I'ra balhar cons ta ntemen te, co m m u ita 
persislencia e pach~ncia, no sent ido da u n idade. 
S6 as trabalhadores que sao bons compa nhei r os 
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de trabalho, que sao ho nes tos e leais, que sao bons 
profissionais, 56 os trabalhadores que tern presti
gio e sao ouvidos pelas massas podem orienta-las 
e dirigi-las. 

Ca be aos cornu nistas essa tare fa Nonrosa; por 
isso e indispens8ve l qU e'eles se destmquem pelo 
seu esp[ri io de camaradagem, de 'lealdade, de 
modestia e tambem de compreensao em rela
cao as dificuldades dos seus companheiros de 
tra balho. 

Em outros locais, particularmente batidos por 
um a intensa repressao, notam-se igualmente difi
culdades no trabalho partidario em re'!a\ao a 
mob ilizac;ao das massas. Tirando experiencia das 
lufas passadas e necessario fortalecer a unidade 
dos trabalhadores , Para isso, nao podendo avan
c;ar logo em gran des passadas para a aCC;ao i de
vem-se dar passos pequenos e procurar formas 
muito abertas, capazes de atrair mesmo os t raba
lhadores menos dis!)ostos. Se e ao Sindicato ou 
a Casa do Povo que e mais pGl ssivellevar as mas
sas, entao que comecemos por ai, sem nunca 
esquecer que, logo que possivel, se deve fazer 
incidir a luta na pr6pria empresa. 0 fi;l ndamental 
e nunca pararmos na acc;ao de unif, organizar 
e mobili zar. 

A classe operaria POituguesa compete urn papel 
decisivo na luta contra 0 fascismo. As lutas trava-

das mostram ,..,.e a classe opemiria esta 
dis posta a dese ei'm"al esse pape!. 

Se salientamos a 1 a import<l ncia das lu tas 
econ6micas nao e para diminuir a maior impor
taneia, a importaneia fundamental qLle cabe a 
luta pela conquista da libe rdade politica, a aspira
~ao que une actual mente todo 0 nosso povo ee 
a mais decisiva. 

Mas es lutas econ6micas sao urn factor de 
grande importancia para 0 esclarecimento des 
mais Gmp!es massas proletiHias, para atrair a 
acc;ao aa suas camadas mai s atrasadas, para 
reforc;ar a un id ad e da classe opera ria e para 
Ihe mostrar como a organizac;ao e a sua a (me 
mais poderosa. 

A intensificar;ao da luta dos tra balhadores pelas 
suas reivindical;oes econ6micas nao ira, porem, , 
somente fortalecer a unidade da classe operaria , 
organizando-a firmemen te e dando-lhe uma cons
ciencia e uma experiencia de muito valor. Ela tera 
repercussao imediata no refor~o da unidad e das 
forc;;as democraticas e tera como consequencia um 
fortal eci mento daorganizac;ao do nosso Partido 
e das massas. 

A intensificac;ao da luta des massas trabalha 
doras pelas sues reivindicacoes econ6micas e 
indispensavel para caminharmos resolutamente 
para 0 derrubamento do [ascismo. 

Se fores preso, camarada ... 
E' necessario ter sempre presente que se, pode ser 

preso de um momenta para 0 outro_ E preciso 
saber 0 que e a prOf, como ataca ela 0 comuHis
ta que li les cai nas maos, que processos de tortura 
e de manha ela emprega, como po de 0 eomunista 
de fe nder-se das ha bilidades, das pressoes, das tor
turas, e passar mesmo ao ataque cont.ra 0 inimi
go mais barbara do nosso povo. 

Donde vern essa necessidade a todo 0 membro 
db Partido? Do caracter mesmo do fascismo; da 
agud iza<;ao da crise em que se debate e do que 
ele e eapaz de por em pratica para manter os «sa· 
grados ~ privilegios da burguesia monopolista. A 
enormid ad e do ap arelho repressivo e militar ter
rorista cr iado contra a classe openoiria e 0 seu Par
tido, em p:Irti cular, e contra todo 0 movimen to 
dell1ocratico e progressista , em geral, a diversida
de e modernidade dos meios de que esse aparelho 
disp 6e, permi te ao inimigo de classe aproveitar as 
minimos deslizes, as menores fa ltas, confronta·ias 
com 0 conhecimento que ja adquiriu (ou Ihe foi 
dado peios traidores) dos nossos metodos de 
trabalho e tecer as teias em que cairn os depois. 

Todo 0 110SS0 Partido esta volbdo para a stja 
defesa. 0 Secretariado e a Comissao Executiva do 
Comite Centra l t0111a \' all1 medidas dtasticas que 
depois 0 Comi te Central aprovou e des envolveu 

. a inda. A Comissao Executiva, or ientando-se pelas 
diredrizes trar;adas pelo Comite Central, aplica
-as inflexivelmen te. No seu co n iunto notam-se 
melhorias sensiveis na act ivi clade pratica do corpo 
de funcionarios do Partido. Mas ainda ha gran-

des passos a dar. Ha faltas que assinaladas uma , 
duas, tres vezes se repetem, pelo mesmo ou pdt 
outros camaradas. 

No conjllIHo do Partido tam bern se nolam aqlii 
e acola progressos nos cuidados conspirativos, 
mais visiveis otJde 05 funcionarios dao 0 exernpl b 
de disciplina e de combate intransigente as faltas . 
Porem as varias tireulares dos organismos regia
nais de dltecl;aO tern mos lrad o que nos comites 
tegidHals e iotais, entre os camaradas das celnlas 
de empresa , dos sectores estudantil, inteleetnal, 
fEminino e ale inilitar ha faltas gravissimas que sc 
rep etem - IJomes por extenso, moradas, iocais de 
etico rlt ro bu de reuniao, credenciais mal passadas, 
perda de documentos, atrasos aos encontros, en
ganos nos locais, ineonfiden cias consta ntes, falta 
de vi ~it1! nCia, etc. Estas faltas tornam 0 Partido 
extrernamente vulneravel a acc;ao do inimigo. 

If. tuta contra a indisciplina, con tra as fal las, 
cOrlti-a a inconfidencia, progride pOis le ntarnente 
demais para as necessidades de defesa do Parti do. 
Ora quer a inconfidencia, quer a indisciplina, que r 
as varias faltas as regras conspirati vas podem 56 
por si conduzir 0 militante do Partido :l OS brac;os 
assassinos da PIDE. Nao nos enganem os porem. 
Mesmo sem faltas alguns tairaa l1 a te ia pre pa
rad pel a enorme aparelh i:J r epressivo. 0 inimigo 
tern uma capacidade rea l de asses tar golpes ser io ~; 
aos eomun ista s e Qutros democratas. Essa capaci 
dade vem· lbe da eflcacia de alg uns dos seus meios , 
d a sua expcm;ncia acumulada ao longo de 37 anos 
e refor~ada p elas experiencias forn ecidas pela& 
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policias americana, francesa, alema e outra s e pela classe operari ~0R rtido. Ser- Ihe-a possive! 
sua associ ac;ao na Interpo l, e da extensao enorme ajudar a luta de r ositiva noutras organiza-
da rede de agentes, de informadores , de funcio- c;oes democraticas ou com tarefas m uito mais 
narios pression ados a tornarem· se bufas para ga - sim ples, de pou'Ga responsabilidade, de pouca pro" 
rantirem 0 emprego, etc. A PiDE ja tern utilizado babili dade de ser preso. E durante essa nova si
as porteiras dos predios, os chauffeurs de taxi e tuac;ao, continu an do-se a discutir com ele 0 que 
a central dos radio-taxi s, os cobradores de gas, e a Pide, 0 que e 0 Partido, por qu e e urn crime 
elec!ri cidade e agua , os fisca is da Emissora Na- falar na Pide, a vitoria da nossa causa, os exem. 
cional. os mendigos e as prcstitu tas. A Pl DE obri- plos de bons comportilmcntos da parte de homens 
ga a PSP, PoIlcia Judiciar ia, a ONR, a O. f iscal, tao simples ~orno ele, etc, poderemos forjar b 
a PVT, a prestar-Ih e servic;os. Os carros'pat ru lh a combatente de que 0 Partido precisa: aquele qu e 
da PSP, as insla la ~6es lelerenicas para chamadas urgenles nada d.ir~ ~ pol fcia que possa prejudicar 0 Par
da po licia, as policias II pa isana para regular 0 transi lo au tido e a cQntinuarao da luta ca fora. 
multar os automobilistas, as c perac;:oes «stoP) , os c:estados 's' 
de silia) com horas d e recol her, as buscas em camionetas Aql1ele que sentindo medo, que pense ser-Ihe 
de passagei ros, a livre ci rcu la~a o da polic ia e da GNR nos imposs ivel agueniar as inumeras tor(uras fisicas ,e 
comboios, as buscas aos freque ntadores das labernas iJara morais a que pode ser submetido, e !;lao 0 confesse 
vcr se tern isqueiros sem iicenya (I), sao medidas que VIS~~ , 
o Partido da cJass" operaria , os militantes desprevanid os o~ n1\s C\ iscussi:'\es ew curso sobre comportamento n\\ 
descuidados, com imprensa nos bolsos ou coleccionada em policia e ja terreno fertil a trai~ao. Reparemos no 
casa, enlrando em casas de <queimados> ou frequentan~o e¥emplo abjecto do canalha que da por nome de 
locais maus do ponto de vista conspil'ativo. ; 

Hoie p>ra seguir na rue urn mi litant. nilo havera sempr~ Pedro Manuel e Que e responsavel da prisao de 
necessidade de ir alras dele. Os ca rros- pa tr ul ha e oulros Ro lando Verdia l e dos seus companheiros. PreSQ 
, em qualquer ind i ca~ilo aparenle dao pela radio infc rma~6es a 22 de Janeiro, dec1a rara com a mqior desfaratez 
local izando a nossa ma rcha , a dire c~a o que seguimos ~ 9~ e . N 'b 
outro carro com aparelhagem de radio inlercepla:a mais numa reuniao do seu orgal1lsmo em . ovem ro ; 
adianle, sem que nos apercebamos disso. As tele-o bjectlVas «De mim nao levam nada, mes mo que morra»; 
nas maquinas fotogra ficas e de filmagem seguem ·nos e fo- «Comigo eles poderao jogar com as pessoas de 
tografam -nos a di stan cis, binocuJos de longo a!can ce a ~}fo" f ' d ' 0 'd' h 
ximam-nos de les para poderem ver com quem realizamos iHn 1lia, etc., q~e l1a a adlan ta m. 0 10 que ten 0 
determinados encontros. a Pide e tambem a garan tia de que nem urn olhar 

Esta a dura redlidade da capacidade repressiva da PIDE e nem uma palavra terao de mim»; «hei-de sair de la 
dos seus aliados e colabo radores. Esta a razao porque sfir- d h d . 
mamos que se pode ser preso de um momenlo para 0 outro. sem que nenhum camara a ten a e me Vlrar a 
Esla ainda a razlio porque se exige de cada mililante que cara». 
de acordo com esla ,itua~ao esteia sempre preparado para Estas frases lidas hoje sao urn ret rato de um vi i 
en frentar a prisao e defen der-se, defendendo a sua activi- e miseravel traido,. So falou verdade quando 
dade e 0 seu Partido . 

Para elevar a compreensao desta larefa vai 0 Parlido disse sobre a possibilidade de ser torturado e de 
editar novame nte 0 folhete .Se fores preso, camarada> . Sera vir a fi car doe n t~ . .,Se ficar doe nte, is'so cura-se. 
a 4 a edit;ao e, tal co mo n6S anteriores, foram introduz idas At' -' - t N- - j 
algumas novas experi~ncias . ~ ideia fundamental, pore m, oj ralc;ao e que nao em cura» . ao, nao em cura . 
inal te ravel: NA POll CIA NAO SE fAlA I Para todo 0 sempre Pedro Ma nuel e urn ser des-

Este folhe to, que e urn dos que melhor acolhi- prezivel , urn ho mem de duas caras que enganoll 
mento sempre tiveram junto dos membros do 0 Partido, a classe openiria, os seus companh eif0s ' 
Parti do e ate das massas , encontra naquela ideia de luta e que merece 0 6dio de todo 0 ho mem 
a razao do se u sucesso. Ela e dada de fo rma clara honesto. 
e precisa e poe de sobreaviso quanto il. torturas, Se fo res preso, camarada , !embra-te deste exel11 -
a,S habilidades policiais, as pressoes de todo 0 tipo plo de vileza e agarra corn todo 0 te u ser os 
E um-folheto para ler, ler vari as vezes , estuda-lo , exe mplos de Pires Jorge, Octavio Pato, Dias 
divul ga,lo e fazer sob re ele perguntas aos cama- Lourenc;o, Americo de Sousa, Carlos Costa, diri 
r adas mais res po nsaveis. Todas as du vidas, todas gen tes do Partido, mas ta m be rn de Julio Martins, 
as hesi tac;oes, todas as justi ficac;6es devem ser Augusto Lindolfo,Joao I-Ionrado, Jose Bernardino, ' 
expostas ou perguntadas aos controleiro. e dis- Albina Silva, Jorge Arau jo, Natalia David , Silva 
cutidaq nos org'a nismos. 0 folhet o «Se fores pre- Marques e tantos, tantos outros .que recentemente 
so, camaracia» deve ser no va me nte base de largas . soube ram defender os n0550s ideais e 0 n05S O 
disrussoes sobre 0 comportamento na polfcia . Partido , que souberam ter confia.nc;a na lu ta que 

E necessario que em cada organismo do Parti - la fora continuava e ha-de um< dia liber ta- Ios e 
do os militantes afirmem a sua po s i~ao de eomu- Jibertar a classe operaria e 0 povo por tu gues do 
nistas face aos in imigos da classe operari a e do terror fascista. 
povo . Dentro do Partido, como militantes, muito Com a tua resistencia fre nte ao inimigo esta~ 
menDs como respon'3aveis, nao devem estar os · defendendo uma trincheira importante . fora, ou., 
fracas, os que confessam ja que nao sabem qua l tros ho m ens e outras mulheres defendem outras, 
sera a sua atitude, que s6 depois de la es tar e que atacam as posi c;oes do in imigo fasc is ta, rasgam 0 
verao, qu e depende se a policia ja sabe ou nao, caminho da liberdade e da de mocracia organi 
que nao ha outro re jl1edio senao confirm ar se lando, organizan do no Par tido e na fren te Pa
apareceoutro preso na sua fre nte a dizer qUE: 0 triotica de Litcrtac;ao,. Naciona l mais hom ens e 
cOllhece, etc. . rna is mul herr s, crguendo novos combaten tfs que 

Aquele qu e afirm ~ desde ja a sua fraql1eza, 0 " Iutarao uni c! o,; con(;ra 0 r egime e os seus crimes , 
seu medo , ot! meSI1,0 56 a su a ince r teza, e ainda que assestara:) no salazarismo golpes p rofundos 
.um hon;~m honesto quo:: nno quer prejudicar a e acabarao par 0 es magar. 
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Reforcemos 
A INFlUENCIA DO PARTIOO ENTRE OS JOVENS 

A actua~ao con~equente de alg~mas organizac;oes 
do Partido em rela<;ao it juventude tern permi

tido 0 recrutamento de muitos, quadros jovens e 0 
alargamento da influencia partidaria entre a nova 
gerac;ao. Esse tem side urn trabalho de muito valor 
para 0 nosso Partido, 

Entre as organizac;oes comunistas de jovens que 
se tem desenvolvido devemos por em destaqu'e as 
de al:guns sectores estudantis que, tendo-se l\iga1do 
es t1le'itamente it masoa dos estudantes do se1u 'secfdr 
e '~nbbec;ado acc;6es em defesa dos seus interes'scs, 
nao so se tern forjado como organizac;6es dirigen
les de massas como se tern alargado e fOttalecido. 
n que se tern avanc;ado neste terreno cm alguns 
lados mostra bern como e possivel ,'tarnbem em 
outros sectores estudantf~;" criar bu alafgar impor
tantes organ'izac;6es partidarias, reforc;ar a influen
cia comunista entre os estudantes. 

..:. . ~ ,s- , 

Liguemos as orgimiza~oes 
partidcirias de jovens as massas 
E necessario que 0 exemplo de acc;ao de tais 

organiza~6es seja seguido pelas outras organiza
c;oes partidarias de jovens. Na verdade existem em 
algumas terras, classes e empresas, organizac;6es 
comunistas de jovensl ja com urn bom numero de 
elementos, as quaisl 110 entanto, nao conduzem 
qualquer acc;ao constante em defesa dos seus com
panheiros de trabalho, em prol da unidade da ju
ventude e da conquisla das suas aspirac;6es. De 
var·ias d(tssas organizac;6es difidlmente nos chegam 
informac;oes duma actividade ou duma luta. Porque? 
, Nilb estamos Iratando de organizac;oes que pos
Sam so existir no pape\. De modo algum. Do qife 
~e l irata. e de que para alguns camaradas noss~~ 
~inda nao esta claro que ser membro do Partido e 
rot!;osam'ente ser urn activista, que urn membrb do 
Partido d'~ve deset1volver urn constante trabalho de 
esc\arecimelltQ e de mobilizaC;ao das massa~. ' 

l E po;ssfve! .q\.le alguns desses militantes \'Se d't~pi
quem 'principalm,ente a_ tare~as ,de)~!tJ~r:; ao 'mas, 
em borlI em "certas 'otaslOes lals iatdas, aada a sua 
importancii{,p~ss~m ate mobillza'r grande parte de 
il'ma 0rgarriza'~ao, de mOdonenhum se pode esquecer 
que e rra 'propria ac~ab que as massas se esclare
cern e que por isso e para esse meio de esc\areci
mento, 0 melhor que existe, que temes de as 
conduzir. 

Em todas as cmRi"esas onde t abalham jovens ha 
constantes problemas que Ihes dizem respeito e 

, \ ' 

que, n~s levam a actuar, a unir as companheiros de 
trabalho, a organiza-Ios e a orienta-los na acc;ao. 

Em particular aos jovens interessa finito uma 
ampJa .acc;ao de confraternizac;ao. Em passeios, 
~estas, jogos, etc., mobilizam-se gran des massas de 
jov(!ns que alraves da confraterniza c;ao podem 
ganhar maior consciencia dos seus prol,lemas. 
, Tambem a actividade nas colectividades e, em 
geral , muito do agrado da juventude. Nelas os 
nossos camaradas podem, ao mesmo tempo ql1e 
ganham habitos de organizactores e d.e dirigentes, 
exercer uma influencia progressista sobre vast .. s 
massas. 

Tudo isto nao significa que os jovens ~e desinte
ressem da actividacle politica, ou melhor tiito, du
ma actividade com urn conteudo rna is acentuada
mente politico. De modo algum. Aos n05SOS jo
yens camaradas compete ir atraindo os seus,'<:dm
panheiros de trabalho e os seus amigos a 'ac~6eS" 
em defesa da Paz, c'ontra a guerra colonial, em prol 
da Amn istia, pel a Liberdacle, etc. , ," 

Neste campo, assinala,se"a necessidade de . alar ... 
gar muito mais a partkipac;ao da juventude na lula 
contra a guerra cO~()J.'IW. , . , . . 

A luta contra a guierra colonbrl interessa de m.o" 
do muito especial it juventude pois e com dezetias 
de mil hares de jbvens que 0 re:;;ime fascista de Sa-· 
lazar esta conduzindo uma guerra cruel contra 
povos que se'desejam ilbertar da escravidao,. . 

Tudo 0 que 0 nosso Partido realizar entre a ju. 
ventude tera uma repercussao certa na ac~a() clos. 
soldados contra a guerra colonial e naeleva.;ao do 
movrmento juvenjJ; 
~. ' Mas e precisa' fet sempre em considerac;1i.o que 
grande massa 'dbs jovens po de ainda nao ter urn 
pe'hsamento politico formado e, em rela~ao a esses; 
a'S.ua mobilizac;ao n~b pode , ser condu-zida desde 
logo para ac~oes q'ue revestern urn caracter mais 
poiftico. ' 
t , Isto e tanto miiis de ter em contaquanto e cer te 
que em alguma~ organizac;6es de j'ovens 'o sectaris" 
mo instala-se conI facilidade. 

S1Jcede que jovens q,ue vern ao Pa-rtidopassam 
a olhar para os outros jovens com ares sobrancei
ros, impantes dum conhecimento ou duma liga t;ad 
que os Qutros nao possuem. 1sso e mul!o mau. 

Bern ao contra rio, 0 que impbrta e que os nbs~ 
sos camaradas joven!> saibam actual' junto dos 
outros jovens, saibam alrai,los para as cO'Inissoes 
que se formam para dirigir ql1 alquer iniciativaoll 
luta, e para os organism os polfticos unitarios qU'e 
englobando jovens de todas as tendencias anti·iaS-
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6 o M ILlTANTE 

€istas di ri)am ac~oes em prol das asp ira<;6es ge rais 
aa juven tu de. 

Nao se pJde dizer que so ha comuni stas e ... 
«des interessados». 1sso nao e assim. Os nossos ca
maradas jovens nao se podem afastar donde vivem, 
labutam ou reupem ma~sas de jov,ens. So na 
medida em que ilOS despirmos dos nossos ares de 
~po1iticos», de «esclarecidos», e sou be rmos actu ar 
e )igarmo-nos as massas de jovens «desinteressa
dos» e q ue estamos cumprindo 0 nosw dever de 
co munis tas. E com essa acc;ao que, no fim d e con
tas, mostramos que somos verdadeiramente poli
licos e que 0 nosso esclarecimenlo nao e uma 
~oisa que «sobe a cabec;a» mas sim a compreensao 
do nosso papel entre a juventude. 

Aos nossos camarada s jovens compete uma gran
de tare fa que e a de nnir a juventude, de a orga
ni znr e d e a mobilizar em defesa das suas aspira
I;oes. A juven tude une-se confrate q~ iz~n do e lu
ta ndo. A juventude organiza-se em m uitas e mui
ta ~ comissoes , desde as qu e se destin alll a dir ig ir 
qu alquer actividade cu ltural ou de confr,qtern iza
<;ao ate as que se fo rmam para a lu ta por uma rei 
vin dicac;ao economica, social ou politi ca. A juven" 
tude organiza-se em amplos 1110vimentos legais 
p ara a defesa de algumas das suas aspirac;oes. A 
j uventude orga niza-se tam bern em Ju ntas Patrio ti
cas que devem constituir urn extenso movimento 
ilegal capaz de dirigir largas acC;oes p elas re ivin
d i caC;oes j uvenis. 

Uma larefa de todo 0 Partido 
A contribuic;ao dos nossos camaradas jovens 

para a luta do nosso povo e valiosfssima . A sua 
acc;ao en tre a juventude, enlra as grandes massas 
da juvenlude desem penhani um importante pap el 
para 0. nossa luta. 

Entretanto a ull iao, organizat;ao e mobiliza c;ao 
da juventude nao pade fic ar so a cargo das orga
nizat;6es partidarias de jovens que ja existem. Esse 
I'raba lho lam de ser 'IJtn lrabal ho de lodo 0 
Par tido. 

Na Resolut;ao do Com ile Central de Dezcm bro 
p 15sado sobre organ iza\;ao afirma- se: «Su b, islelll 
ain da muitas regi 6es do pais onde nao existe um 
56 organismo de jovens Ifli!i tantes do Partido».lsto 
sig iiifica, dum modo geral, que em g ran des r egi6es 
a if'lfluenci a d o nOS50 Partido entre a jLlventude e 
t:xtremamcnte reduzida. E5ta constatac;ao e g rave. 

Todas as organ izaGoes dcvem discutir po rqu e 
nao recru tam jovens para 0 Partido, porQl1e nao 
hi uma influencia partidaria entre a j uv entude, 
po rque nao se forma m organismos partidarios de 
jovcns. 

H~. muitos ex emplos d e camaradas n05S05 que 
afirmam que os jovens «q uerem e bola », que ' sao ' 
ltmas «crian C;as» , que sao mLlito «perigosos» etc. 

- ._. ~ , '~ . .::. ...... ~ . 
Nestas expre~s ubstanc::ia-se toda uma gra-
ve i ncompt:,ee:l1~ao sobre a juventude. 

Os joven,s !'laO, dum modo geral , m ais generosos, 
mais destemidos, mais irrequietos. T ud o isso cons
titui caracterfstica ~: da j u ventude, d~, \odos aq ueles 
que sabem que te r11 um largo futurO a sua fr ente. 
Para e1es, na medida em que compreendem que 
podem ter influenci a nesse fnturo, nao ha nada que 
tolba os se us pass os e caminham em frente na 
conquista d um mundo melhor para sf e para todos. 

A conquista pelo 110SS0 Partido da potencialida
de revolucionaria que existe na juventude e de ex
trema im pnrtan cia. Nao podemos aceitar as incom
preens6es dos camaradas que desprezam a juven
t ude. Ha que as com bater sistematicamente· mas ao 
mesmo tempo ha que encontrar as formas concretas 
que nos levem a juventude de muitas outras t~rrf\s ( . 
empresas, classes, etc. 

Aos jove ns que ja estao organizados cotppete 
um intenso trabalho nesse sentido. Melhor ~ue 
ninguem eles podem recrutar jovens. Por isso_ tern 
muita imporUincia que nos organismos de jov~l1S 
ja existentes se coloque seriamente a possibilidadc 
de ligaC;ao de jovens de outras terras. Podelllos 
mesmo ir mais lon ge. Particularmente em rela~ao 
a certas orga:1iza<;6es de jovens elas podem d esem
penhar urn imp ortanle papel para 0 alargamento 
do nosso Partido a algumas zonas do Pais ond e a 
nossa infl uencia e ainda muito reduzida., 

Al gumas tarefas 
Resum indo as ideias, ha que salientar entre os 

var iados pro ble mas relacionados com a juventude : 

-a nccessidade d e re crutar mais jovens, muitos 
mais joveris para 0 nosso Partido, de modo a 
fortal ece r as organiza<;oes ja ex istentes e a 
a largar, em to da a ex tensao do t erritorio, a 
nossa influencia organ izada entre os jovens. 

- a ne cessidade de activac;ao de todas as o rga
niza<;oes co muni stas de jovens, assen te num a 
verd adeira ligac;;ao com amp las mass as juvenis 

- a necessi dad e de to do 0 P arti do ajudar a tll1ir, 
organizar e mobilizar a juventude, para 0 que 
e indi spcnsavel vencer as incompreens6es que 
existem em muitos camaradas a respeito da 
importa ncia do traba lh o do Partido entre os 
j ovens. . 

- a necessidade de a j udar os movime n tos e as
Soci ii <;6es onde os jovens lu tam legalmente 
por algumas das suas re ivindica<;oes , alargan
do-os e fortalecendo-os, e de incentivar a 
criat;ao de novos movimentos legais. 

- a necessidade de eriar muitas Juntas P atrioti
cas de jovens, um amplo movimento juvenil 
anti·fascista ql;e .englobando jovtns de varias 
tendencias diri ja as ac<;oes da jovem gera<;ao 
pelas SIlaS a"spirat;6e s especificas, pela P az, a 
Indepe den cia e a Democracia. 
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