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Al GU~~A S EXPERI EN CIAS 
do 1 ~ de r~aio de 1964 

Nao conhecendo ainda comple tame nt c a am pli
. tude e extensao das ac:<;oes dos t r abalhadores 
no lOde Maio em todo 0 pa is. algumas conel us6e s 
podemos ja lira r da ana li se do que se con hecE' . 

Tal como em 1962 e 1963, as lutas. greves e ma 
nifesta<;oes p oliticas r ealizadas n a jo r nada do 10 

<Ie Maio de 196"" pe los traba!ha Jo res po rtugue 
,ses, foram levadasa e fei to, corres po nelendo ao ape-
10 do Pal"tido Comu nis ta e desen r olanclo-se sob as 
oSuas consignas e pa la vras de ordem. Nenhl!m il ou 
tra for <; a po litica teve q ual q ue l" in tervencao na 
<lrien tacao, organ izacao e d irecc;ao dos trabal ha
<lores n esta g ran de jonlada ci a classe operaria 
portuguesa. Esta conquista do nosso Part ido, que 
<lemonstraa infJuen cia e autoridade de qu e goza 
-entI"e as mass,!s, cle ve se r mantida e conso lidada. 

Isto que l" dize r qu e. graca~ il aCGao do Partido. 
a jornada do 1° de Ma io, dia cia so lidariedade in 
t e rnacio nal dos tnlba lhaclo r es, ganhou no nosso 
pais, illem daq uele sentido , a caracte r istica duma 
j .ornada de uniclacle dos t ,·abalhaelo r es p ol"iugue
ses em luta pe los seu s d ireilos. Isto e, 0 1° de 
Maio vincou mais 0 se u cal"{,cte r de classe. 

Chocando-se com:a re ~ istencia e a r epressao fas 
<:ista a tod a e clu a lq uer acc;;ao ·ou man ifes ta<;ao, 0 
lOde Ma io e igualmente um a 5.ornada politi ca c1a 
.classe oper;\ria como fo r<:;a d e vanguarda na luta 
.con tra a clitaclura fascis ta . Ganhou forca e auto 
ridacle e ntre 0 5 t rabillhador"es a consig~a do C.C. 
clo Padido: - « 0 1 0 de Maio perlence aos traba 
]hadores : 0 10 d e Maio e nosso! Fomos n6s, ano 
ap6s ano, qu e fiz emos d o 1° de Maio 0 d ia mais 
popular na luta pelo P<lo, a libel"dade e a paz.» 

Nos primeiros anos da d itadUl"a 0 governo te n 
tou particu.Janne n te n o Norte e ele co labol"<;<;ao 
.com a Igreja, faz el" do 1 ° de Maio lima jar-nad a de
lnag6gica cl e « hannonia» de c lasse s. Mas , em con
:seque n cia do canicte r vincadame n te prol e tar io e 
<Ie I lila de classc i mprimido p elos trabalhadores ils 
.comemora<:;6es, de a c;; ordo com as co nsignas do 
Partido, 0 gove rn o cle Sa lazar passou a repPi mir 
ferozm en t e locla e qualq,uer acc;;iio ,dos t ra'b al'had o
res nes ta da ta , fazendo tudo para a apagar,. I"ep,ri 
roinclo t odas a.s faltas ao kabalho no lOde Maio 

e ate sim ples fest as de con h"ate rniza (:ao. 
Era um 1° de Maio, clemagogicmnentc ·«pacifi

co» qu~ a ditaclUl"a fasci:;ta gosta ri a ri e g-enerali
za r ' em Po rtugal. Na,o 0 co nseg uinc\o, mostra a 
s ua v erdade ira ca ra de fe rnz inimig o de elasse 
dos traba lhad ores! 

Para comp:"een d erm()s e va l o ri~2rm(}S jllsta
m ente toda a importaneia e e :.il'eosao cia jOl"nada 
do lOde Maio, clevemosconsiclerar es ta j ornada 
nao apenas li mi tao a as acc;;6es e maniJesiac;;6es que 
os traba lhadores consegllem ?,qui e aeola leva r a 
efeito no p r opl"io d ia 1° de Maio. Ainda que as
accoes e manifestacoes desse dia ten ham .a maxi
m~ i m portancia , sO'bl"e tudo. pelo scu signi ficado 
polit ico, na jo n Hlda do 1° de Maio devem ser en
g lobadas todas as lutas r e ivincli cativas e o utl"as. 
accoes de massas qu e avoz do Partido e so b 0 

impulso e es ti mulo da,,agita<;'ao pa,a 0 10 de i\laio. 
a cJassc operaria e as m assas popLllares leva m a 
efei :o nos elias e seman as que antecedem esta 
clala . Sob esle a.s pecto, a jornada clo 10 cle Maio 
de 1964 fo i uma jornada riea d e l utas e cnsina
m e ntos . Foi uma grande jornada de Jutas r ei
vindica li vas e ma n itesta<"ocs polit icas cia cJasse 
o pe ra ria e cia ju·ventude estudantil . 

Enfrentando va10Htem e n te a,r epressao fascista~ 
mllitas dezenas de mil hares de · ti-abalhadores e 
jovens estudaetes, de Jan e iro a Maio,Teal izaril m 
por todo 0 pais ii numeras luta', protestos e m ani
festac;;6es de rua d u m signi bcado e alcance poli
t ico extr aorcli nurio. 

A crescen te maturidadc polit1ca da elasseope
r a1"ia e a conscienc~aliza<;ao politicadc vas los sec
tores cia po pula c;;ao. com papel de rel evo ' j)3ra a 
juventu cl e estuclaBtil, "fo.i a nota clomina n fe nesta 
jornada d o i o de Maio de 1\)6~ . 

A par das h ltas-.reivindicillivas das massas ira 
b alhadoras pOl' PA O e THABALII O. sao d e des
tacar, integr adas nesta-g ,"and e jornada politica do 
10 de Maio, a agi ta<.;ao e ac<:oes CB·a tr:t a gu~n-a 
,eolon ial, p ela PAZ em ANGOLA e na GUINE, as 
a.cc;; 6es e vit6rias na lu ta p eb AMNlSTIA e contl"a 
a repressao fascista, as,.a<.l".oe s e l u tas p cla 1.1 HER
DADE e p tw_a DEMOQRA(~IA . Assin al e mos ninc!a:t 
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2 o MILlTANTE 

..lois in~por tantes acontecimcntos politicos - a 
REUN IAO DO COMLTE CENTRAL clO.-Ph\..RTl
DO em Abril, em plena campanha de a t itaICii- pa
.ra ole de Maio, para 0 elual contribuiu;co,in ,o_ ~eu 
vibrante apelo a classe operaria, e a II € "t:i iiJe ren -

neiro tiltimo • 
Posto is to, an a Isemos alguns aspectos princi

pais da preparagiio e desenvolvimento dajornada 
do lOde Maio. 

A AGlTtU}AO 

A par da organizagiio e duma justa orie l1tagao 
e direcgiio, a agita,iio desempcnha um papel fun
odamental pal-a 0 exito duma campanha politi ca 
-COHJ.O <\ do lOde Maio. 

A .agitagao desenvolveu-se em do is grandes 
planos-atraves da imprensa do Partido, manifes- 
tos, tarjetas, inscrig6es, cartazes, etc, por u rn lado, 
e atraves da Radio do Par~ido-a R<idio .Portng,)l 
Livre, por outro. 

A organizaGao e actuaGiio das brig-adas de ag\,
taGao em todo 0 paif, particularmente nos gran
des centros, com especial relevo para Lishoa, po
qe considerar-se um grande ex ito, se tivecllos em 
eon ta as dificuldades criadas pela vigilancia e r e 
nressao das inurneras forGas rep l-essivas lUobili-
7,adas para. 0 efeito. Vma experiencia que s e_ co
Iheu . particularmente em Lisboa e Porto, oude e 
maiora vigilancia policial, foi a impor-tancia da 
compGlsiGao das brigaclas de agitaGao com acthis-
tas jovens, os qu;:;is, pelo seu combativo e.sp,ir ito, 
iuvenil, rapidt:z de actua<;ao e dinamismo, esti.va-· 
ram sem pre meIhor colocados para se subtra-irem 
a rep ressao fascista. Mel-ece tambem relev{) 0 es
ph-ito inventivo revelado por alguns agitadores a.o 
sugerirem e apiicarem fonnas e processos de agi
taGaojneclitos e mesmo espectaculares, ainda q,ue 
por dificu ldacles varia;;; nem todos len ham sido 
postos ern pratica. -

Hev-.eJa.ndo urn elevado espfrito de decisao e au
d{tcia_, centenas de brigadas de agita<;ao cump,ri
ram vaJentemente 0 seu dever, fazendo inscri
<;oes,afi x.ando ,eartazes e distribuindo por todo 0 

pais 'muilas ce11tenas de milh,ares de publicaGoes. 
l\-.1erecc especial relevo, pela repercussao interna
cional e~ue tevc, a auclaciosa operaGao das briga
das que -actuaram do alto do elevador de Santa 
Justa, em Lishoa, .as quais lan<;aram, em pleno dia, 
inu itos mil hares de tarjetas e manifestos, ar1un
ciando a h.o m ·da,manifesia<;ao, facto que as agen
cias estrangeiras noticiaram atraves ,de todo 0 
mundo_ 

Noutro planGJ, a ac.<;ao da RADIO PORTUGAL 

LIVRE, teve tamnem um papel fundamental. Du
ran te urn mes, dia ap6s dia, dedicoLl quase exclu
sivamente it agita<;ao e prepar-a<;ao do l Ode Maio os 
sens qllatl-o periodos de emissao diarios. Foi gra
\;as a H.P.L. que 0 apelo do C. Cen tral para 0 10 de 
Maio dirigido <lOS trabalhadores da cidade e do 
campo pc)de ser clivulgado rapidamente pelos qua
tro .cantos do pais com lao lal-ga repercu$sao._ 

E:,;le apelo do Comite Central, saido da ReLlniao 
de Abril. consagroll e generalizou as palavr~s de 
ord erll do Partid o para 0 1" de Maio-PAO,e 
THABALHO"! PAZ em ANGOLA e na 6UIN J<:t 
AM.NISTlA ! LIBERDADE! Dr£MO~'[{ACIA!-as 
q,uais corresponciem as grandes a£pi1.7a\;oes-actuais. 
do povo portugues. 

As emissoes di r igidas, destin.lI,da"$ especiaJmen
Ie a certas regioes do pai~ e· a detelim.,illacla~ em
presas e camadas de trabaFh adores-, oom progra
mas, escolhidos, foram um dQS granu.e!t" elC,i{o~ do 
trahalho de agita9iio levado a cabo, pela. Radio 
Portugal Livre. . 

Poi ainda atraves da R.P.L. que vari<;>s dirig-I"'IT
tes do Partido, incluindo, 0 camarada Alvaro Cu
nhal. Secret{lrio Gera l do Partido, puderam diri
gi l- alocu<;6es directas a classe operaria e a todos 
os lrabalhadores da cidade e do campo. 

No trabalho de agita<;:ao, podemos d~er que as 
principais deficiencias verificadas, resultaram. 
p,rincipalmente das existen tes n o trabalho de or
gani.zaGao que foram e continuam a ser muitas. 

Assim. por exemplo,- para ale1n ,de outras debi
lidades no trabalho de agitaGiio"verifico~-se que 
nalguns, casos as brigaclas nao dlsposeram de
m eios tecnicos para a sua defesa>;e para assegurar 
a rl:pida execu~-iiG da sua tarefa ... Um erro gl'ave~ 
fbi 0 facto de em mais de urn caso, camarndas com. 
resp.onsabilidade na organizaC;iW ,· terem eles pro
prios feito trabalho de agitadores, com todos os 
perigos dai resuHantes para a continuaGao do.. 
trab"alli:o de organizagao e para:,a defesa das 01'-

ganizaG6.es do Partido. 

A 0 R G AN IZA ~ Ao 
Mais uma vez/o l° ' cle Maio de 196<l confirmQu 

sel- a organizaGiio 0 fadIDr fundamental de todo 0 

tnlbalho de prepara<;iio duma seme!hante jornada. 
Podemos afirmar que se amanifesta<;iio de Lis" 

hoa, por exemplo, tivesse side organizacla e diri
gida pelo menos com 0 mesl110 cui dado com que 
foram organizaclas as brigadas ·de.agitaGao que ae
tuaram an tes, 0 exito da manifestac;(l.o ,teria sidoe 
'IDuitissimo maior.-

A ex periencia de todas as manife,sta<;oes revela 

que basta por vezes a inicia,tiva d'ulill' activtsta pa~ 
ra arrastar atras de si massas · considernvds de
manifes!anteR, se este intervem no mornel1to' l?s-i~ 
cologico e politicamente mais oportuno. 

Ora bern, e esta -« interveu\;ao». ehamemo","rhe~ 
assil'n, que ler{t de ser sistematica mente organi:za- · 
da e nao deixada amerce da esporibl11e'idade' clos; 
manifestantes mais, decid-Mos que"aparefaITl> 110' 

meio das massas. Se querernos assegurar 0 ex-i,to
dUilli.\ manifesta(;i\o, num dado local,_a uma det.ei::-
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minad il hora, ni.io pm.lemos dcscanFar 'na,'agi\a<;:50 
realizada, pOI' mais inlensa que tenha sido .'E n e
eessario que s~iam d estacados ·Cfuadros .co rajosos. 
politicamente fi nnese eapazes. para intervirem, 
no momenta da do, como pm facto l' impulsionador 
·e dirigente das massas pr,es.entes na manifestac;ao . 

Um ,dos relatos do IV de Maio cm Lisboa, diz 
que alem dos manifestantes que romperam para a 
Avenida ela Libt'rdade, estavam n os passeios do 
Rossio Jmuitos milhares de pcssoas em at i tuc1e de 
-especta·tiva que pod'eriam ter sielo ganhas para as 
manifestac;6es, se tivesse siela crganizada a sua 
mobilillac;.ao atrave s da interv(ln~'ao de grupos de 
a etivis~as. Outro relato .. revpla que um grupo 'de 
.50 manifestantes quc subia a ;I"venida da Liber
dade, bastante destacado da principal f'on;a, vol -' 
tou Jilara tn\.spara sejuntar aos.outros manifcstan 
tes. lsto~ como foi obsel'vad o, revela tam be m urna 
<leficiente organizac;ao e dITecc;ao da manifestac;ao. 

Ha, porem, outras c~iticas e obscrvac;{;es que 
lllao tem ra1ao de sel'. Est{\ neste cas0, pOl' exem
plo, a o,piniiio de que.a manifesta9ao nao devia tel' 
:s ido orga nizada e ·convocada para 0 'centro mas 
sim par,a varia-s zooas periferic~s e depois canali-
7..ada para 0 Ced) tr o 1'01' brigada s de act ivis:t istas. 
A experieaci.a demonstra que nas actuais condi-

"'- .....". .. _-------_. --
o;;oes, uma demasia( a fragm('nta ~a o dos manifes
tantes pOl' qirios locuis de concentrac;ao torna 
mais fa cil 0 trabalho das forc;as repressivas. Nita. 
esquecer que estas disp6em de abundantes e mo
del'nos meios de deslocac;ao e comnnicacao 0 que 
]-hes p·erm ite actua r I apidamen te e em forc;a, dis
persando e fragmentando qualque r tentaiiva de. 
conc'cnt!'ac;ao previa em locais perifericos. 

A0 co ntrario do quc pensam ta is criticos, se· 
uma ta l orientac;ao tivesse sido seguida 0 resnl
tado se r ia nao a dispersao da policia mas sim 
a dispersao e fragmentac;ao do_s man iresta!1;tes 
em grupos isolad05 sobre os quais seria mais f<i
cil fazer cair a repressao. . 

Podemos po rtanto concluir que a principal fa
lha de organizac;ao consistin no deficicnte enCfua
dramento e direcc)io da lllani festa~ao, pOI' qnadros 

,politicos activis tas, especialmen te destacados (!> 

instruidos para essa tarefa. 
Em manifestac;oes de importfmcia como a do 10" 

de Maio, e de considerar no futuro a justeza da., 
'Padiclo destinar especia l men te para esta tarefa 
quach'os de certo valor polit ico c co,m condic;oea 
de jpgalidade para se movimentarem no seio das 
massas, dirigindo,as e est imulando-as com indi
ca<;6es e palavras de ordem adcquad.as . 

o 0 U E F 0 I A J 0 R ~ A DAD 0 1° D E M A I 0 

Ao ape~·o do P artido, seguindo as suas consignas 
e adopta<flcio as snas pa lavras de ordem, Alezenas 
<I.e milhares de trabalhadores da ci elade e do cam
po, assim como ll1uitos milhar'es de jovens e olltros 
antifascistas, participara m em todo 0 paQs em lutas 
reivindicativas, proteslos, concentrac;oes, greves 
e manifeslac;oes, nos quatro meses que antecede 
ram 0 lOde Maio e no· pr6prio dia lO de Maio. 

Vejamos as Illtas reivindicativaf': 
En tre as prineipais lutas de carader econ6mico 

<lestacamos a intensificac;ao cia l u ta<da c1 asse tex til 
do Norte, com concentrao;;oes no sind·icato e a exi
g.en c ia d:, J'calizac,;ac duma Asscmhleia.Ger ai; a con
tinuacao da 1 uta dos opera rios e opel'arias da C. U.F., 
-ensaiando n qvas for-mas de j uta para fazer triun 
f'l.r as sua~ j n stas re iv'indicac;6es; a lnta dos opera
rios da Siderur gia Nacio n al; as lutas dos opera ri os 
c orticeiros do SuI, particularmente os da Socor
quex. A lura dos tex teis da Covilhii pela dignifi
<":-a,ao do seu sind ica'to cuja direcr;ao 0 ministro 
fascista cl3s COTpOra~;()es pretendia manobral' como 
um fanloche: a luta vitoriosa dos empregados ban
carios do pais, impondo a r ev isao do se u contrato 
colectivo de trabal ho, assim como a lu ta dos iorna
listas de lisboa com 0 mesmo objectivo. A luta dos 
operari os da Soda P"6voa, Trefilaria e d~ outra~ em
presas do Baixo Ribalejo, assim como as varias l u
tas dus trab-alhadores das Gafanhas de Ayeiro. A 
luta dos pcscadoTes da m es ma r egiao, a valorosa 
luta dos p escaQl')res de Matoz in hos co ntr a 0 roubo 
de dinheiro que Ih es pertenciil. A vitoriosa g reve 
dos valentes pescadores e conserveiros do Algarve 
ilao se deixando intimiclar com as mediclas repres
sivas do governo e a lnta dos openirios e empre
gad'es dos TeleloAes ~m Li sboa . A continuaS;iio da 

lu ta dos valentes minei ros cleAtjust rel" a despeita. 
da feroz rep l'essao . da PIn E q u e de Dezembro ·ah! . . 
Abr il prencleu cerca de 50 opera rios. A luta per
sisten te dos operarjos cl e cortnmes de Alcanemr 
pela assinatura dO,contrato colecti'vo. 

No campo, d es taca mos alem das constantes Ju
tas dos assalariados ,Igrfcolas do Atenteio. a greve. 
vitoriosa dm'ante ~ dias dos open\rios \J·gricolas 'de 
Alpiarc;:a. A gl'eve, v itori oFa tambern, dos tdha
lha doresagr icolas da Verm iosa que, numa explt'm
elida acC;ao, estenderam a luta "aos campos de Al
meida € Malpartida on de os trabalhador es aci eri-
ram a g-reve, depois de so li cltados a 'esta acc;ao de 
solidariedade. Deslacamos ainda as lntas dos cam 
poneses da Quarteira, no Algarve, contra 0 r0U
bo das suas terras, assim co mo a luta dos campo
neses de Vale de Cambra, procllrando organizdr.
- se para evitar con tinuare lt) a ser roubados pe
los organisinos corporativos fascistas. 

Na luta contra a guerra c010nial. sao de desta
car as lutas, manifestac;6es e" agitacao dos solda
dos nos quarteis de Malra, Sacllvem, Beia ( infan
taria 3), Elves ( Lanceiros 3 e cac;aclol'es 8 ). Nes
tes quarteis foi feita in tcnsa _agita<;aocontra 'a 
g uerra colonial e num deles fo i feito urn levau
tamento de rancho. 

En tre as lutas de caracte~ politico, deste pe
riodo, destacamos a Iuta clos prcsos de Pcniche e 
d e Suas familia s contra as arbitrariedad es e a re
pressao de que sao viti mas, a~sim como "s diver
sas acc;6es e lu fas pcla Amn istia e con tra as medi
d as dc Segura n c;a de que e exem plo vitorioso a Ii
bertac;:'io do camarada Manue l Rodrigues da Silva~ 

As lutas estu da ntis, prolongaram-se 1(01' do'i~ 
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ro eses. 1£ de destacar a d e 111/15 de Mar<;o pela co
memoracao do Dia do E. t ud:mte, mais uma vez 
profbida' pelo goy,er.no fasdsta. Esta luta, pelas 
~nanjfesta.<;o es d e rua a que lugar, teve uma gra n 
de repercus~a0 tanto no pais como no estrangei r o. 

Devido .a politica reacciona ria e fascist a do go
~en~o de Salazal-, uue mais uma vez se revelou 0 
pio r in imigo da. ju;'entude , da c ultu ra e do pro
ogresso d'o nosso pais, a juvepAude estudantil de 
Lisboa teve de · enfre n tar a l'esistencia, a ma von
tade e 0 odio reprcssiv() do gONerno de Salazar pa
ra levar pOI' diante a comcmorac;ao da sua j orna 
da de c~ln(!raterniza<:ao aC:lciem ica. Por isso, a co
memora9l0 do Dia.rlo Estuelantc assumiu um ca
:racter iminentemen te pol.it ico .. Cerca de 3.0()O jo
'Y-cns univen;jtario~,., a o ent'r..enta reiTI a~ }oo:,igadas 
m6veis cia l? S.P ... e. as hTut,llidades d.os bandolei~ 
I-OS cia PIDE, nos- elias 14 c· 1S de .Marc;o,concl ui
ram, pOI' si propdos,. do eanict-er fas cista do go 
ve l-n o de Sala':'dr. ConcIuiram uma vez mais que 
-cs te gove r nu jamais sera capaz de resolver os, 
prob lemas da Universidac!e· e os anseios da ju
y en tune portuguesa. 

Co mo. ja dissemos, a jornada do 1 ° de Maio de 
1964 fieani assinalada como uma jornacla dos tI-a
balhadores e da juventude estudan{il. As suas lu 
tas, tendo origens diferentes e motivos aparente 
men te iambem .diferentes, conjugaram -se na me
d ida em que se dirig.iram contra 0 inimigo c'o 
m um - 0 governo fi\scis ta de Salazar. Em mais de 

. uma ocasiao pu deram observar-se nas ruas de L is 
boa n os dois ·meses de·Jutas estudantis, operarios , 
ao lado dos estudante s em luta.-, enfrentando em 
c Ol11 um as brutalidades, das forc;as r epressivas. 

Na jornada do 1 ° de Maio, operarios e e ~tudan-' 
t.es, n ovamente se en:contnwam irmanados na luta 
contra 0 fascismo. Desta vez, por-em, coube a vez 
,Jos j'ove ns estudantes se solidarizarcl11 com a cJas
se operaria na comel110rac;iiD do, seu dia d e festa 
e dia de l u ta~o dia 1-0 de Maio! 

Par'a tanto,Jizeram greve na Univer sidade co
'1.no pro testo co»tra a repressao que cain sobre 
alguns dirige.n t es estudantis, e par ticiparam acti
'Vamente na preparat;iio do H·de. ·Maio e na p:.-6-
p ria manifes tac;ao deste dia. 

Na m an ifestaGao .de Lisooa, mais uma vez cor
Tell 0 sangue da classe openiria com 0 assassina
to do t rabalhadQr David , Alme i·da Reis ap6s va
r ias rajadas de pisto la m e.tJ-al lradora disparadas 
~)el a P I DE, j ll nto do cafe Palladium. Desta fuzi
)aria , resultaram feddos muitos ·outros manifcs
t ant es, cujo numero e nomes 0 governo impediu 
que. fossem tornados publicos. 

Kas condit;6es do regime fascista, manifesta
~oes como a de Lisboa, assim,como a greve e ma-
1)if;estac;ao de Alpiarga, constituem gran des ac
~6RS poHticas da classe operal'ia. 

Devemos saber colliel- todos ,os. ensinamcntos, 
tan to positivos ·como negativos; des ta grande jo1'
nada. Mas devemos tambem, ao mesmo tempo, 
com bater toda a ideia derrotista·tendente a dimi· 
nuir-Ihe a i.mportancia e sigo.iJ'iiGado p.oli-tico q,ue 
realmenle teve. 

Em qualqu paises cap i tal'i&tas ond e v igo-" 
ram as linerclades democdtico-b=gu esas, onde o · 
di re ito a manifestac;ao e a greve e' pe lo meno~ re
conhecido fonnalm en tc, u ma man ifesta9ao poJi.,
t ica que reuna 20.000 au mesmo 10.000 t1'ab."lha
dores e con~ i dcra d a um a g l-a nd c man iJestac;ii.o. 
Do mesmo modo, uma g r eve e ma niifestac>iilo de 
toda a popnlac;ao !rabalhador a como a q,U<C se r ea
lizou em Al p iarc;a, Bes te 1 ° de Ma io, e s6, por si, WIn 

g-rande acontecimento politico em qualque l" pais. 
- Como admilir en tao, que se consider e de me
nor valor man ifes ta¢6es semelhantes levadas a 
cabo sob um regime fascista o nd e 0 dire·ito a, nm 
nirestac;ao e ,\ g,eve nao e r econhecido, oilide sao 
sangrenta e selv,\ticamen te rc prim idas q UHisque r 
manifestaGoes dos trabalhador es ? 

Com a manifesta\;20 do 10 d e l\fa io, em; Lisb (J a~ 
86 poderao tel' ficado desi lud idos aq u c les q llJC a 
sua volta criararn ilusoes. E na ve rdade, m.uitas 
ilus6es politicas tern sido tecidas nos liltimos a nos. 
il volta das comernora<;oes do 1° de Maio. Dcsd c:-' 
os que s6 ficam ~atisfeitos q uando n es te di a hi 
mUltcs ti r os e l11uitos vidros pa l-tidos, qualquer 
q u e seja 0 volume das ma n ifestac;oes, a te aos que 
criaram a ideia de que nas co ndi c;6es actuai5 uma 
jornada do lOde Maio podeni, so P Ol; si, faze r ca irr 
o fascismo, todas as ilnsoes te l11 sid e>. tccidas 31, 
volta do l Ode Maio. Nao ad mira, p ois, qu e logo 
apes verificarem q u e isso nao acon tece, que a r ea
Ii dade na~ se aelapta as ilusoes qu e criaram, vc
nham as desjlusoes e as criticas in-es p.onsave is. 

P orqu e VI[ urna repressao mais violenta e cor 
reu san gue, porqne a lguns e lem entos mais exal-· 
t ados r eclamam armas para r i posta l' ( se as tives
sem provavefmente n ao ri postariam ou nem m es
rno hi iriam) logo aparecem vozes a critical' 0 Par
tido (vozes ger almen te dos q ue nao foram la ),. 
afinnanclo que 0 Partidonao armou os manifes
tantes para se defendere m e q ue de maos vazias 
as massas na~ voltam la, q u e 0 Partido nao soube 
pI-ever 0 que aqui lo dava e qu e n ada tirI·ha pre
parado para comegar a seguir a in8urrei ~ao ar
mada, etc. 

As jornadas do 1 ° de Maio, que se repetem ja. 
em t res anos sucessivos, co nstituem uma ~mpor
tante manifestac;ao politica d e massas e uma gvan
de escola de luta polit ica para a classe opeTaria~ 
a juventude e as massas po pulares no seu conjun
t o. No Cam i'l1ll0 da insurrei c;ao popular e d O' le
vantamento nadonal contra a tirania fascist-a~ 
con stituem eta pas mui to impGrtantes, contribu
indo para a politizac;ao e t rei no combativo de im
portantes sectores 3n tifascistas, contribuind.o pa
ra a reve.Jat;ao dos dirigen tes populares mais; 
combativos. 

Porem,o derrubamento do fasaismo e uma t<tli'efa; 
muito mais complexa que exige a ~olabora~a() e ill 
unidade das principais forc;.as cl emoaraticas e p·a
tri6ticas; que exige a multiplicaqao e ge n eraJiza
t;ao a escala nacional de acc;6es ainda m ais potent~s 
q1:le as vel-ificadas nas j ornadas do 1°'de Maio. AjCiW
nada desle an o, apesar de todas as d efid en eias v€-
riJicadas,mostra que estamos no bam caminho. 
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Ajornada deste ano, foi levada a efeito sob uma 
constante e violenta aC\;ao repressiva cia PIDE ao 
longo dos meses que a,ntecederam 0 10 cle Maio. 
Nos principais ('entm3 proletarios tais como Lis
boa, Porto, Margem Sui clo Tejo e Alentejo (es
pecialmente em Almada, Barreiro e Aljustrci), 
Leiria, Caldas da Rainha e Marinha GI'ande, ['0-
ram efectuadas muitas centenas de prisoes nas 
quais foram atingiclos muitos militantes do Parti
clo c ouh:os democratas mais ou menos conheci
dos como hI'. So em, Lisboa foram prcsos cente
nas de trahal haclores e jovens estudantes;;em Al
justnd mais de 50 minei'l'os, etc. 

Alem desta aC\;ao cia PIDE,. em boclo 0 pais fo
l1am rcaJizaclos numcrosos stops a escalla nadon'al 
e local COl1-1 buscas minuciosas e atentat6rias a'os 
diiI-eitos mais elementares dos cidadaos, procuran
clo militantes operarios clandestinos e ,mat~rais 
de propaganda . Nos pI"incipa is estabelecimentos 
militares foram montaclos, muito antes clo 10 de 
Maio, dispositivos especiais' de seguranGa e' a 2$) 
de Abril todas as f01"\;as armaclas entraram de pre
venGao. Os altos comandos das forGas .epressivas 
I1cuni~'am varias vezes para estabelecerem urn pIa
no de repressao conjunto. Na propria marinha cle 
guerra se fez senti!' essas meclidas, limitanclo as li
can<;a&d@s m,\rinheiros e limitando os seus movi
mentos nos barcos enos quadeis. 

N<IS vesperas do lOde l\'iaio, rafciros da PIDE au-

l);{E Fie I t N C I A S 
Ulrn er'ro esq,uerdisla. . , 
As tcntativas para por em pratica a ori~p.hl!;;ao 

tactica definida ]}elo Comite Central referente a 
organiza\,liio e e;'ccuGao de ac<;oes especiais de ' 
defesa e auto-defesa das massas. assim como de
h~llm,in-adas ac<;oes (!ontra 0 aparelho repressjvo 
fascista com vista a impulsionar e estimular as: 
ac<;o.es de massas, levou ao cometimento dum 
desvio cle caractep esqucrdista na agita<;ao efec
tuada para 0 1 U de-M,aio. 

Ainda que na pra-tica este desvio nao tivesse ti
do quaisquer consequencias graves, importa ana
·lisa-lo. 

o <Lomite Central do Partido colocou pela pri
meira v ez, em;.J aneiro ,de 196;:, a poss ibm'da,de d.e 
«em conjugaGao com o· movim(lnto popular qe 

. massas, ao servi<;o destc c com 0 0bjectivo de 0 cs
timulao> se encara,r a organiza9ao denovas ini
ciativas «com vistas a defesa e auto-defesa das 
massas populares, a agi ta,s,:ao em larga escala, ao 
enfraquecin~,cnto da ccmfian<;a d'O inimigo, a acen

. tua<;ao das suas dificulclades internas.» 
Posteriormen te, na Heuniao de Agosto de 1963, 

o Comite Central voltou a formular esta oricnta
~ao, na « ResoluGao sobre a Iinha politica e tactica 

_do Partido», da seguinte maneira: «No decurso 
do desenvolvimento popular (greves, manifcsta
"oes, etc.) e de encarar ;l organiza<;ao de ac<;5es 
de novo tipo, para d efesa e aulo-defesa das orga
niza<;oes democraticas e das mass'as, para agita~ao 

xiliados pOI' PSP a paisana, a pe e de alttom6~el~ 
montaram uma apertacla vigililncia nas mas cl e 
Lisboa e Porto, pl"Occdendo a rusgas.e busc;i\s mi
nuciosas. NaJguns casos os transeuntes eram in~ 
terceptados arbitradamente pOI' simples suspeita. 
vasculhando-lhe os embrulhos e mesm6'o$ bolsos 
e carte i I'as. 

Porem, no proprio (ria lOde Maio ' pode oblWr
var-sc, particularmcn te dlii"<uile a manifeslaGiio> 
de Lisboa e a de Alpiar<;a, lim certo:' FeCUO na ac
tlla9ao clas for<;as repI'essivas. Ao conttiario , clos 
anos anteriores. estas s6 intervieram cle forma 
brutal ap6s a formaGao dos cortejos 'e c.ome¢o das 
manifcsla<;oes, nomeadamente em Lisboa. Jil'm Al- " 
pial'Ga, pode dizer-se que as forGas repressivas 
Nmita'ram-se a observar e a controlar 0 desenro
lar cia mani festa<;ao, nao intervindo cia forma bru
tal com que 0 fizeram nos anos anteriores. 

IstO', tanto pode interpretar-se como uma mu
danl;a' de tactica momentanea, como um recuo 
iml?ostg. pela f.irmeza e persistencia dos traba
lha'a ores qti'<~r e:p,fentando a repressao fascista, tei
mam em m,ani£estal'-sc ano ap6s ano. 

Que a cles'peito dU~9- tao genel'aliq;ada e violenta 
repres'sao 010 cle Ma(o~tenlJil' sidio ooque foi, e mais 
um motivo de 6rgulho pira 0 noss'9 Jlltirticlo! 

Vejamos, . finalmente, umirnpo~tart.te j\specto> 
tactico em que a orienta<;i'iO" . do Partido 'flaO foi 
justal11eIlte compreendida. 

DE 0 R i EN T A Q A 0 
em larga escala, para diHcultar directamente a 
guerra coloniilI, etc.» , 

Destas definil;oes, conc1ue-se fac,iIm'cnte que a 
eventual organizaGao de aCGoes detipo especial e 
ta,i'efa a levar a praticapor organi81110S especiais que. 
el11bora actuando em coiljugaqao com as aCl;oes e 
mal'iifesta<;oes de ma'ssas e CDm 0 objectivo de as es
timular, devemdesel')vo'lver a sua acc;:ao de modo 
i'nteidamente independenleda acc;:ao das proprias. 
ml'~sas. Isto e, a actuac;:ao dos organ,ismos ou gru,
pos,para. acc;:oes especiais nao pod era nunca oon
furrdi~'s:e, mesmo aos oll1os das, forc;:as repress i
vas, com a acc;:ao e manifestac;.oesdas massas. 

Isto pressupoe um trabalho de .organiza<;ao e 
treino particularmente clelicado que nao pode 
ser dcixado a espontaneidade das massas. 

Pelo facto de se trdiar duma tarefa particulaI
mente complex2, ainda desta vez nao foi possivel 
ser levada a pn'ttica. A Heuniiio do C. Central, ern 
Abril, constatando este atraso. tgmou resolul;oes 
e medidas com vistas a vence£l o 0 mais rapida-
mente possivcl. ., ' 

o atraso apontpdo, junto a uma deficiente dis
cUfi,sao deste problema pOI' parte d:l Comissao> 
Ex~utiva quando cia preparar;iio do 1° de Maio. 
origiiI(m .. ~ alguns organrsmos do Partido en
caracem a organiza<;ao d.e aCGoes especiais dum, 
ilnguloabsolutamimte eilTado, confundindo esta 
tarefa coma a,ctua<;ao dos participantes nas ma
nifestas;ocs de I~la~sas. 
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o MILITANTE 

Esla incompl'eensao tl'aduziu-se numa lingua
g emesquerdista nos documentos publicados, par
tic ularme nt-e nalguns man"i fe s tos e ta'r g etas. l£sta 
linguage m efique l'd ista aparece me smo n algumas 
p assagens de artigos do « A van teJ ,) referen t es ao 
]0 de Maio, de que e exemplo 0 ar t igo do j\' 0 de 
M an;:0 in t itulado: « I<'ac;;amos do 19 de Maio um a 
gTan de j Q.rnada de L u ta ». Nesse artigo', aCOllse,
,Iham-se as massas a reali za \,'ao d e ac <;oes d e ti,po 
espeoc.ia.J « pan\ fazer dis per'saT as for <: as repress ivas 
e ~u:n ou n 0utro lado .enfI-e nta-Jas com <C xito ». 

, No·u<! r os documentos do Pal'l ido .a linguag em 
esque nj·is.ta a parece aind a mais v incada. Assim, n o 
m a nifesto do Comite Local de Lisboa aconse l ha
-se as massas a ir para as manifestac;;6es com « Co
quetails» (galTafas com g asolina incendi ,\ria). Nos 
documentos publicados pela Organizac;;ao Regio
nal do S uI, no momento em qu e 0 sector es tava 
sob uma violenta of ens iva policial, que atingiu 
iunciofl<lrios do Partido e organiza<;o es inteiras, 
~nde pOl' esse facto se impunha u rn recuo organi
:zado, toda a ag ita c;; .1o realizada atl'aves d e manifes
t os e tarjelas conte m a palavra de orde m esquer 
dista « ataquemos a ordem fa scista !». Deste sec
t or, bern se pode dizer que a linguag em esquerdis
fa aparece como uma diversao para iludir a di fi
>cuI dade e incapacidade em orga nizar coi sas be m 
:Iuais simples e mais viave is do que aquilo que 
nos uocumentos era preconizado. 

A Direcc;;ao Hegional do Norte, sem glande con
" ic<;ao quanto a possibilidade de promover a 01'
ganizac;;ao de pacificas manifestas;oes de massas 
p elo lOde Maio, devido a re pres~ao feita no se c
tor, publica um ,manifesto em' que numa lingua
g em gritante se da as massas a palavra de ord em 
<Ie organizac;;ao de « pIanos colectivos com objec
t ivos , politicos de auto-defesa » (PP) Nao sabe
~nos, pOl'que nao se ex pJi-.:a no manifesto , em que 
>consistem esses « pIanos ». Temos porem dllviclas 
de qucos autores do manifesto 0 saibam tambem. 

A verdade e que nao pode m os desli gar este 
<lesvio esquerclista , manifestado pOI' alguns cama
:radas, da pressao ideologica e da influencia do 
:radicalismo pequeno-burg ues nas fiIeiras do Par
t ido. Com a preocupas;ao de nao ficarem a direi ta 
dos radicdis pequeno-bUl'gueses, da sua fras eolo
gia pretensamente revol ucion{lria , ha () p erigo, 
'Como acentuou 0 Comite Central na sua Reuniao 
od e Abdl, de "ail'em em posi<;oes esquerdistas. 

N.a He uniao citada, 0 Comite Central, ao discu
'til' () probl e ma da preparac;;ao clo lOde Maic, 
>co''1siderou que nas condi90es aetuais seria ver
<ladeir':lmente criminoso que algue m fosse para 0 

.;sero das rn assas, d urante as m anifesta <; oes, com 
a ideia de fazer frente as fOI'\;as repressivas com 
'ca nnas de fago on 'com bombas. Seri, dar pr etex to 
'a s f'orc;; as r e p;'essivas, armadas ate aos d entes, para 
:suj e i tar a um banh o de sangue a imensa maioria 
<los traba1ha~l ores que vao desarmados para as 
:;manifesta s;oes. 

Nos sabemos qu e l~~ qu em 0 des eje pa r a j ust ifi
-car 0 seu exallado r evol ue io l1<tl'ismo ver-bal. Sa-

bemos qu e tod a a paganda d os sectarios e ra
dieais peq u eno-burgueses , princi palmente a que 
e dirigida e e nvi,?- da do exte r ior paTa opals, e 
tendente a isso. E ainda t en'dente a isso, a ideia 
infantil e i lTes pon save l de en q ua cli;a r as manifes
ta <;oes pacificas de m assas, cam g-e nte annada 
,« para as defender cla r epressao », como -e pl'eco
n'izaclo em '<locumentos da mesma origem. 

A d ifer enc;a entre 0 qu e deseja e diz essa g enie 
e;1\ Iin h a do nos so "P!, rtldo, como afiTlna 0 Hela
t6ri0 do cam ar aQa Alva l'o Cunhal apravado na 
Re u n i-a o de Ab ril do C.C .. e a d ife ren <;a qu e ex:iste 
eHh 'e a !lTes po n sab il id ad e e a r espollsabilidade. 
POI' isso, 0 nosso Partid o j amais subscrever{\ uma 
tal orien ta c;;ao, 

N6s nao di zem os qu e os trabalhadores nao ve
n h aln a empunha r « coq u etai ls " e mesmo outras 
a rm as mais complexas e eficientes para lutar con
tra 0 r egim e fascista e deJTo b:\-l o. Quando alcan
('arm os esse fas e da Revo lu <; ao 0 PaJ"tido nao 
l~ e s it a r{\ em dar essa paJav ra de ordem, como nao 
hesita ra e m (olocar-se a fr e n te dos operarios em 
armas e conduzi-Jos a v i to r ia . 

l~ m uito p r ovavel q u e n esse di a ao presRentirem 
d e fa cto a Revo!tH;ao n a r ua, ce rtos radicais peque
n o-burgueses mai s exaltados que conheeemos, 
ilqueles q ue mais « pIanos revol u cionarios» tra
Gam, nas mesas dos cafes, se esqu~c;;am de acor
dal' das suas fofas camas ou partam de novo apres
sadamente para fe rias, para ir "pesear» ou «to
mar ap) no campo, como 0 fizeram agora nas ves
peras do 10 de Maio quando se come<;ou a constar 
que i ria haver acc;;oes viole ntas. 

A tendencia esqu e rdis ta no movimento reyo
Iuciona.rio, que tem origem no radicalismo peque
no-bur'gu es , e n este mome nto 0 cl esvio ideol6gi
co mais p e rigoso p ara a Hevolu~ao . De ve pOI' isso 
ser combaticlo en e rgicall}cn te nas nossas fil e iras, 
atrav es du m esc1a r ecimento e cl i scus~ao persis
'tentcs, dado q ue a sua infl uencia penetra dentro 
do Parti do a traves dos e lem en tos de origem pe
qucno-bu r g uesa que de le fazem pa rte e atraves de 
sectores m ais p ermi1iv e is a ess a influe ncia como 
sao 0 i n telectual e es tu dant il. 

o r a di calismo p equ'en o-bu rgu es que f:'l z da exi
g en ci a da lu ta arm ada imediata a sua bandeira, 
base ia esta ex igencia n a ip.ca paci da de para orga
nizar e pre para r a Re'volu c;;ao. P oY' isso, arvora a 
sua impaciencia e desespero politico 'em teoria, 
revolucionaria. 

No cam bate ideologico ao r adicalismo peque
no-burgue s, dev emos pOI' a nil a su~ orige m so
cial e 'polit ica. 'Esta r eside 'na d iflcil bituac;ao em 
que se e ncontra, n o mom ento ;!ctual, a c1asse que 
inspira esta te nd encia - 'a pequena burguesia, 
es magada p e lo p ode r econ6mico da burguesia 
'mon opolista, Pressionad a e desesper ada pOI' esta 
si'tilas;a o, sem outra perspect iv a po Htiea, pre ten
de precipit <rl" a Hevolu c;;ao e d ir igi-la em seu pro
v e ito; mas it cust a do prole tariado e do seu Par
tid o - 0 Partido Comunista. 

Se os seus pianos cOJTespo n dcm a uma ave'ntul{a~ 
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o l\IlLITANTE 7 

politica e coisa qu e Flao preocu pa grandemente 
os sectarios e l:adi cais pequen,o-burgu.es.es, da da a 
sua irrespansabiliclade p olHica.e dado c[u e. a o 
fim e ao cabo, ser.ia a cl asse 0Reral'ia. a saJirel: as 
canscquel'l(;ias dessa ave,,:.tura ., 

· Como. a .i ornada do 1 CL d e Maio mais uma vez 
dem.onstl'au, na fase act ual da R~volus;ao, as ma
nifestas;oes de mass as continual'aa a caracterizar
-se como manifestas;6es essencialmente pacificas, 
Hrando dai tod a a sua far s;a face ao I'egime sala
zarista . A repressaa de lai s m anifestas;oes e uma 
delTota polit ica para 0 salazar ismo, d e monstran
do. tada a sua d ebilidade polf ti ca . 

Mas 0 caracter essencialmente pacifico das 111a
nifes ta\;oes t po rque os manifesta l1tes vao e COI1-
tinllOirao air desarmados) nao exclue que r eaj am 
vi'olentamente a repressao com as H1eio.s n esse 
mament.o an seu,alcance eomo alias v em fa zendo 
cada vez mai& e h ergicamente. Esses me Los Eao, 
ellh:a, o.t!,h'09·, as peclras e clemais objectas con tu n 
den tes, 0 u &l;)· cia. fOl:\;a fis ica para sovar agen tes da 

A 

PIDE e au tuas at:; pliovo ead0re5 q,u-e 'e~tao a 
act ual' cacla vez com mais frequencia no. melO das 
maui tesla <; oes; prO€U¥3r imp.eclir 3 mov:men ta~a() 
das furs;as repressi vast manifestar-se, e nfim, gri
tanclo 0 seu <ldio' ao l'egime e popularizanclo as 
suas palavl'as de ordern e as suas reivindica!;oes 
econornicas e politicas. 

o Partido deve porta nto continuar a orientar 
as massas nesle ca min h o, corr ig-indo ~o meSlDO 
tempo 0 atraso em que esta na org-anizac:;ao das 
ae\;oes especiais que as podem estimular nos 
choques com as £or\;as repressivas. 

Tudo indica que estes ehaques irao crescendo 
cle v iorencia e de intemsidade para '0 futuro, edu
ca n do s.ernpre m ais e mais manifestantes ate it 
consc ienc ialkzac;ao colectiva das msssas de qu'e 
s60 usc da v.ioLenc.ia armada podera derrubar 0 
regrme •. Este e, quanto a n6s, 0 caminho que con
d uZ'ira a if'.surrei;;ao popular e ao levantamento 
nacional. 

,Tma.ho de 1964 

UMA EXPERIENCIA A SEQUIR 

NO TR.ABALHO DE ORQANIZA(:'AO 
A pesar de sel' v el ha> n o- Partido· a 0rienta~ao cle 

cleslacar quach'os para l'cgioas ou cmpresas 
onde 0 Partido e debil Oil; nao t ern oJ;ganiza\;ao, 
nem semp,'e os organismos r espons[rveis pJ;oee
dem cle acordo com ela. Entr etan 00, sao ll1 uitos os 
exemplos a demonstrar que tal o"i entac:;a.o e nao 
aRenas justa, e la e uma necess iclade cada v ez 
mais imperiosa e urgente. 

o exemplo que a seguir relatamos moslra a ne
cessiclade d e se enca rar cs te problema com toda 
a i~lportilncia q ue e le t em. ' 

Para uma determinada regiao. clo Pais na qua l 
a influencia cl o Partido e ra muito rcduzicla e a 
influencia organica nula, fo i des l.ocado urn cama
rada cam o ·obj ectivo de a furar. 

Existem nessa l'egiao algumas cama das de tra
halhadares relativamente importantes, do ponto 
de vista provincial, hem como algumas empresas 
que ocupam de 100, a 1.000 operarios. A explora
~ao existente n essa regiao,quer nas empresas quer 
nas massas trebalhadoras extra-empl'esas, nao di
fere grandemente do conjunto do Pais, au 0 fas
ci'smo e 0 patrona to nao fossem 0 m esmo em 
todo a parte. 

MeFce d.o, seu ~ipo cle trabalho, que as faz agru
p illl quand'(!), sao contratados, os trabalhaclores cle 
uma da;; varias camadas existentes na reg-iao, sa
hressaian!- clentre 0 conjunto dos trabalhaclares 
d::! mesma, nao s6 pelo seu espitito de classe mas 
tambem pela sua combativirlade. Fui para esla ca
mada que 0 camarada enviado se dirigiu e no 

sew cia qual se misturou. 
Houvera, pouco tempo antes do camarada che

gar a esse seclor, um a luta de certo moclo impor
tante, mas cle natureza pouco mais que espont&- ' 
nea, a;ncla que a sua condu\;ao teuha reve lado j{, 
um minimo de conhecimentos. de direq ;ao duma 
luta. 

Passando a conviver diariamente com os trab2-
Ihadores, misturando-se com eles, 0 n osso cama
rada clen lro em breve se aproximou cl as que mais 
se t in ham destacado na referida luta. E dentm em 
pouco um nucleo d e organizac:;au do Partido nai; 
cia n o seio c\essa camada de trebal hadores. E tam
bern, clentro em pauco, as luta's se come\;at'arn a 
travar mais constante e firmemente. DeixaIram de 
tel' aquele caract e r esponlan eo que apresentavam 
a te entao e passaram a ser travadas pOl' objectivo5 
bern definidos ( a umen to de salar ias, m elhores ~on
di\;oes cle h'abalha, objectivos sindicais), organi
zaclas e canduzidas pelos t rabal'hadores e 0 seu par
tido, 0 Parti do Comunista. E ,\ meclida que se 
Iravava nova luta, a organiza\;ao alargava-se, pois 
cada lu ta trazia mais combaten tes cle vanguarda. 
Com a constitui\;ao do nucIeo de arganiza~aopar

tidaria a primeira batalha e"tava ganha. Til1'ha-se 
fura do um sector virgem levanclo ate ]a 0 Partido. 

l\'las passado que foi algum tempo, ~ isto c0I;ls
titui outra experi€Jncia, v erificqu-'s'e1 que lipes~lI
das lutas continuarem a clesertvolver-se a organi
zac:;ao nao acompanhava as perspectivas que aque
las abri~m , e algumas lulas, I;omo a _sindical que 
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s e tinha ~ n lciado tao promi~sora, nao mantinham 
,a con ti,n,pi'd'a.cie e desenvolvimento adequados it 
sua imp'od;\ o'cia, acabando por se aba ndunarem 
i nexplicave1m,e nte. Isto acontecia porque'o cama
I-ada sendo um excel e nte quadro d e massas. C0mo' 
'Cfuase sempre aconJece, nao era um org311izador. 
H ouve, assi'm, que r ectifiear esta silua,ao a fim 
<Ie nao se perderem as possibilidades exis t e ntes 
e 5e cair nllm im passe . Houv.::, pois, nece~sidad e 
<I e transferi r 0 ca'marada que tinha cumprido da 
rnelhor maneira a sua ta refa e enviar outro cama
~-acla a controlar ~ orientar a organizaGao r ecem 
-eriada. Feita esta con-ec,ao no trabalho de con
troll', logo sllrgiu 0 resultado positivo de tal 
::modifica<;ao. 

A influc'ncia desse sector trabal hado r ahirgo u
- se a oU tFO sector que, sendo tanto ou mais explo
:rado que ele, ate a data n~o linha h-avado qual
·quer luta com vis tas a melhorilr a sua s'itua <;ao. E 
1a mbem aqui se come,ara m j,i a travar as pri
;mc.iras lutas. 

Come,a;am a stll-gil- as primeiras liga,6es para 
<os .iovens, 'euja perce ntagem no conjunto dos tl-a
:ba lhadores e apreciavel. E quando foi preciso le
"Val- as p ~ lav ra s de ord em do Par tido para 0 lOde 
'1\"\aio, ainda foi a e~te sector que se foram busca r 
<os agitadores necess{tl-ios a realizar a agita <;ao 

" - , -------~-

Esta expericn cla mostra-nos como e possivel 
penetrar n um sector virgem 1' , cI-; an do a Ol-g-ani 
zac;;3.o do Pa r tido. aproveitar as ('o ndi,6es exis
t en tes ,pa ra desencadear Iutas reivincat ivas e ou
i:ntS, conso!idando no fim de cada luta a organi
z"<;ao pa rti d,\ria. 

o que se ve rifi cou neste secto r , pode e deve-se 
fazer nao s6 naqueles sectores que e l1lbora anti
gos ainda];i nao chegou a organiza<;ao do Partido, 
como tambem naqueJes que 0 desenvo lvimento 
do capi tal ismo no nosso Pais est{l criando. Sao e
xemplo disto as f{lbricas de auto;novei$ que hoje 
.ia estao instalada~; os esta lei ros nava is em cons
tru<;iiQ, os es taleil-os das barragens h idroeletI"icas; 
as gl-andes empres<'s que se estao a for mal' el1l vir
tud e da concen!ra,ao e da chamada reo l-ganiza
'950 'indus tri al. E todo um vasto campo de activi
dade, a q ue c preciso dedicar a maiora ten,ao. Se
ja destacarido call1aracias para esses seetores, co
m o no exemp!o analisado seja, for ma ndo corilis
soes de ~rgan iza<;'ao, na base dos cama l-a~las exis
tentes n a r egiao, com a unica ta'l'efa d e pen eh-ar 
e cria r organismos nas grandes e m pr esas, e funda
mental que as organizal;oe s do Partido dediqu e l1l 
a sua a t e n,ao a es ta importante tarefa-" tare!a 
de orga nizat;:ao. 

~~-----~--------

EXTKATOS DO RELAT6cIO DO CAMARADA ALVARO CUN HAL 
A REU~IAO DO CO~UTE CENTlt\L DE ABRIL DE '1964 

r.st;~l p resen te mente a ser discutido em todo 0 

'It:.., Partido 0 pl"Oj ecto de novos Es tatutos. Desde 
de Novembl"O d e 1962 que 0 proj ecto es ta elabora
<\C) P apl"Ovado pelo CC. Na r euniao de Janeil-o de 
l!i6:~ 0 CC resolve ll edit{l-Io e p6- lo a discll~sao do 

,P",r tido. A discussao faz-se pois com consider{lvel 
. It,-as o. cu-ja causa res ide nos golpes sofridos nos 
:J~o,sos quach-os, nas dificuldades dai resultan tes 
lJ<l 1"a 0 nOS8'0 trabalho de diree\;ao e tambem na 
'imcompreepsiio de alguns camaradas acerca da 

na i m por t1l'-I1-cia. ; 
A discussao dos Estatutos do Partido pode e de

ve SCI-' uma' .:feci'siva qmtribui c;;iio para 0 r efor\;o 
~Ia unidade rdeplogica e Qrga~ica do Pa l- tido, pa
:1'3 0 l-eforGo CIa un-idade d e pensamento e ac<;ao 
,de todo (:) Partido. 

Sc esta criscussao tivesse tido lugar no momen-
10':e m ql~e foi d ecid ida pelo CC, sem allvida que 
noj ~ niio trope,ariamos com algulT]3s. cl1.ficuldades 
re~u Jt"nt es do descon hec im en to pOI: parte de mui· 
1;0$ militante5 dos principios que,'r ege m a vid'a do 
J)a~-; ido' I' d e g l-aves j mcompreensoes d e muitos 
,,-'ulrof'. Pode e'rrlretanto dize r-se que, a discu9Sao 
<1.1.1) ?fojecto de Estatytos cai\l em boa a ltu ra, por
<que se insere no g ran'de' d.ebate id~ologico . que 
es c- trav:\ no Partido. 

A ;l pli c:lc;-ao dos p r incijiios do centralismo-de~ 
:m o c("Mico deve permitir 0 deha te livre, cleve per.
-mit ir que todos os membros do Partido manifes
tem :lS suas 'QPlni-6es e in te ryen ham assim na ela-

hOI-ar;ao cla orienta\;aO clo Par tido. l'.!as ele imp6e 
tambem que tom ada e m qu alquer organ ismo uma 
decisao, esta seja obrigat6ria para todos, estejam 
o u nao d e acordo com ela . Nenhum m emhro do 
Par tido esta autorizado a mani fes ta r fora do seu 
OI-gan is mo a sua opiniao individual, quando con
t r{lria a decisao tomada ou a linha do Partido. 

A aplica\;iio dos principios do centra li sl11o-de
mocratico d eve permitir que qualqner m em bro 
do Parti do manife~te aos or ganismos superiores 
as suas opini6es, divergencias e criticas. Mas, se 
elas n ao forem aceites, os orga"ismos inferiores 
devem cu mpI"ir as resolu<;6es e instru<;oes dos .. " O!"i;anlsmos supenores. 

Es tes sao princ'ip ios fundame ntais do Par tid o 
do prolet~riado, tal como os definiu Len ine. Se
rao :ntransigentemente defendidos e ma n tidos. 

Tanto os Estatutos aprovados no VO Congresso 
do Partido e que estao ainda em vi go r , como 0 

proj ecto d e Es tatutos agora submetido a discus
sao do Partido. sao inspi r ados pelos principios do 
:leninismo. Aquelesa que m estes naosirvam , aque
'les q ue verifiq lle m que afi n al um Partido leninis
ta nao e 0 se u Partid o, sao natural men te livres 
para n ao permanccerem nas suas filei ras. Mas den
tro d o Par ti clo nao serao toleradas act i vidades di
visio ni stas, fl-acciomlI"ias e eisionistas. Nao serao 
' ,olel-adas ac tividades de sapa que queiram trans
formal' 0 Partido num agrupamento anarquisan
t e dape qu ena ])ll1-guesia. 
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