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TRA BALHEJIlOS jllJ ,il IS 

ENTRE S CA PONES ES 
S' ector d~ trabalho difie;l tern sido 0 dos campo

neses. E que os pequenos agricultores no esfo r
~o tremendo de arrancar do seu pequen o terreno 
a;subsistenc ia para todos os dias, para tod o 0 ano, e 
Qlbrigado a passar ele e a familia debruGado na ter
ra, rasgando-a, se mean do-a, adubando -a, v igian do 
as culturas, regando-as, tratando-as, co!hendo-as, 
a :rmazenando- as, tratando de novo a terra, etc, el:c. 
a faHa de dinheiro para pagamento de salarios m e
teao trabalho os fi l hos pequenos. E a vida vai de 
senrolando-se a volta daqueJe Docado de te r reno, 
,cada v ez mais esgolado e ;mprodutivo, Still qunl
<fuer protec<;ao oficial, sem um jornal, sem urn ra 
<iiQ, sem escola, sem di s tra<;oe.s,sem e ncon t ros com 
Qutros agricultores para d iscussao dos seus pro
aalemas, sem idas a cidade, sem contacto com ou
t,ras camadas da pop ulaGiio para a lem do uzurario 
<rue Ihe ,eleva os juros do dono do terre no que ar
Tendou e que Ihe procura aumentar a r enda; do ir.
<termediario que regularmen te Ihe pl'etende haixar 
'0 preGo ,clo pl'oduto da terra, e do pad re que Ihe vai 
dizendo que a vida es ta mil P Ol- vontade de Deus, 
p regando a r esigna<;ao, para melhores condiG6es 
,encontr31'em depois n o re ino clos ce us, Um peque
no agrioultor e por issa, as mais das v ezes, analfa
beto, isolado, desconfiado frente ao home m da 
.cidade, te mente a Deus e as c61eras do padre, in·
.credu'lo junto de quem Ihe pl"Ome ta benefici os ou 
lhe fale de lutas, cheio de problemas com os p eqUt
nos agric ultores e rendeiros seus vizinhos - con
<correntes a venda dos mesmos produtos q u e e le. 

Num ,pais submetidoa m ais brutai tirania- onde 
nao se pode ralal', escrever, reunil' ou manifestar 
aivrernente,a dific uldade de a bordagem desta clas 
s e e visi-veL Um P ar tido c1andestino como 0 nosso, 
formado sobretudo po r quadr os operarios ind l.ls 
triais, .(lom uma linguagem difer entc, co m grande 
desconhecimento de s problemas do cam pesina to, 
te rn dificuldade em enviar ao campo qcadros que 
'se ·confundam com os pr6 pr ios camponeses e lhes 
abram perspectivas de I uta. 'femes os assaJa l'iados 
:agricolas, e vcr-dade, b ern rnais pr6ximos dos cam
pones!tS. Mas mesmo I'm rela~iio a esses surgem 
p robl em as e de::oconfianGas. Es tes apareCCm sem-

pre a'Teinvindical' ma iO l-es saJilri08, 0 que aos 0-

Ihos daqueles e falta de compreenGao pela situa-
9ao em que vive 0 agricultor-e esta luta por me
lhores salarios, cl;ia mui tas vezes animosidades, 
(Iloutros casos felizme n te , unidade). . 

'femes pois que fo rjar quadros ca r azes de pe-· 
ne trarem no campo, de se confundiram com os 
camponeses; qua(h'os que sej arn capazes de v e n
eer a concep Giio qlie atraves dos secul os tern vin
do a sel' t ransmitida aor, ho mem: da cidade, de que 
os do campo "ao «s nlo ios» ou «paroulos», genie 
q ue se' deixa enganal' fa ciimente, ignora n tes de' 
quem ~e ri na cant. Temos que criar quadl-os que 
respeit em 0 campones, q u e compreendam como se 
forjou n ele aquela mentalidade, de que m sao os 
r espon-saveis por esta rnentalid ade, que veja no 
campo nes um homem dou t r a classe mas a l iado na
tural da c!assse open\ria , profundamente interes
sado'Como opl'oletariado na transformac;ao demo
cnrtica do .pais, mas a quem tem de se ensinar 0 pa-· 
pehhis t6rico da classe operaj'ia na construGao dum 
regime onde nao mais havera explora9iio do :ho
menl pelo hom em. 

Se Queremos fazer lutal' os camponeses, se 'os ' 
q u e i'emos u nir a n 6s na aCGao, se Ihes cruel-emos 
ganhar a confianGa se os queremos par te activa na 
fr en te unida con tra 0 fascismo, os monop61ios e 
os latifund iarios, temos qu e aproveitar toda~ as'li-· 
gac;oes que nos apal'e<;am para 0 campo, tem0s ide: 
deslocar quadros, principalmen te operarios agri
colas pa ra zonas de vasta e pequena e",plol'a<;ao .. 
temos de criar quadros responsaveis pdo born 
andamento d esla orien ta Gao. 

Nao pensemos em ir fa lar com elcs d e politica" 
de monopolios, de im perialismo. A conscl e ncia 
politica dos camponeses forjar-se-:l: 'na aq:;ao, nos 
choques com 0 fascistno, na interpreta\:iio que Ihes 
daremos da oposiGiio do g 9vcrno a tudo quan to sir
va os interesses dos pequ enos agricultores e do< 
se u ap oio aos muito g randes" propriehirios. Os 
maiores exitos qu e conseguimo3 de trabalho entr.e' 
os camponeses ,foram atnlves d um quadro de o.ri
gelll cam ponesa que, nos sens contactos com . os. 
i'gricuitorcs nao hesi tava em ir trabalhar COm e~s" . --

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



fGES\ 
2_, ________ ~ _ ___ O _ _ M_I_L_lT_A_. N_' T_E_"_~ ____ _ 

em os ajudar a sulf'atar as vinhas e prncurando, 
nesse pr6prio trabalho pOl' ques.toes(ao campones 
e ollvi-Io falar do problema do vinhb, do p. e<;o du 
sulfa to, do problema do vasilhame e da rmaze
nage m, dos pagamentos e respectivos atrasos da 
Junta Nacional do Vinho, do interesse da forma
<;ao duma cooperativa, etc. Ao fim de umas horas 
de trabalho j{\ era recebido a mesa do campones, 
nao como um « politico» vindo da cidade
«mais um para fazer promessas! N6sja nao acre
ditamos em ninguem!», Ihe dissera urn dia urn 
carnpon es -mas como urn amigo. E quando esse 
quadro foi falar com outros camponeses da mesma 
regiao, ja nao era um descon hecido dos problemas 
que osaHigiam; era um homem que escrevera 0 que 
ouvira, que estudara essas declara<;oes, que as fi 
zera discutir no seu organismo e que ja se apresen 
tava indicando possiveis solu<;oes. 

Urn quadro que assim trabalha tera muito maior 
a('eita~ao junto da massa camponesa . Com 0 pres
tigio que ganhara podera me1hor introduzir «A 
TERRA» ou outros jornais .regionais para carn 
poneses que >venham a ser publicados. 

Estes jornais devem ser politicos, mas a sua Iin
guagem deve ser acessivel e focar sobretudo os 
problemas concretos dos camponeses nas regioes 
a que se deslinam. A experiencia da « Folha da Pe
quena Lavoura» foi positiva no Ribatejo e devia 
tel' continuidade • . A experiencia da « TERRA» e 
ainda mais positiva: 0 jorl1al vai de mao em-mao,'.e 
lido colectivamente, quase nao e espalhado indi
reclamente c e quase todo escdto pelos pr6prios 
campol1eses. Dai ser tao varia do, ter uma lingua
gem que , se ve imediatarnente ser escrito por 
aqueles a quem se destina. Ha regioes onde se pas
sam a mao 60 a 90 exemplares, correndo depois 
cada urn ddes varias outras maos, d esmentindo 
assim a opiniao daquele medio campones nosso 
amigo que nos perguntava se ja tinhamos pensado 
que os analf'abetos naa leem jornais: nao os leem, 
mas fazem-nos lerl E 0 res u ltado e 0 mesmo. 

o mesmo camarada;'a 'prop6sito doutro proble
ma (0 da"radio) dizia-nos: por muito que goste
mos ·dospaises socialistas interessa-nos mais que 

se fale dos nossos problemas que do que se passa 
neles. Ora um dos artigos de « A Terra» que mais 
discutido foi entre as m<tssas camponesas foi aque
Ie que se extraiu duma emissao da Radio Portugal 
Livre sobre a visita dum portugues a uma coope
rativa na Checoslovaquia! Na semana em que se 
distribuiu 0 jorn al dos camponeses do Norte em 
determinada regiao, esse artigo foialvo da mais vi
va discussao, fazendo os camponeses, em grupos~ 
compara <; oes entre essa coo perativa e as existen 
tes em Portu gal. Os principios da livre adesao e 
livre saida da coope ra tiva. 0 controle do trabalho> 
da direcc;ao em assembleias -gerais em que todos 
tern igual voto, foram motivo de muito d esmenti
do a declara<;oes ouvidas ao padre e a outros so
bre os « horrores" do socialismo! 

Na medida em que nos aproximamos mais dos 
camponeses, criamos entre eles organismos de re
duzida vida polilica, mas activos, esclarece-los
-emos politicamente, s~btraindo-os a influenci31 
demag6gica de classe, dos gl'ande8 latifundiarios 
e grandes lavradores que dominam pOI' intpiro os 
gremios e outr08 organismos corporativos da la
voura e que sao, a despeito das reclamac;oes for
muladas, sustentaculos do regime fascista. ReaIi
zando este persistente trabalho de esclarecimento~ 
novos temos e novos colaboradores encontrare
mos para ({ A Terra)), e para outras publica<;ocs re
gionais tais como « A Folha da Pequena Lavoura». 
_Esses jornais aj udarao por sua vez a inlrodtizir 

ainda mais longe e mais fundo a justa orienta~ao 
de luta contra os latifundiarios e os monop6lios,. 
de luta contra 0 r egime fascista e a guerra coLo
nial, contra os gremios, juntas e outros interme
diarios, por uma refo rma agraria. E embora dum 
tipo diferente, menos rigidos e mehos regulares 
talvez nas suas reunioes (por vezes serao s6 con
versas e nao reunioes no sentido que the conhe
cemos) aparecerao cada vez mais organismos do
Partido no campo, mais Icomissoes , de unidade, 
camponesas, activando a alian!;a entre 0 proleta
dado eo campesinato, alargando a via para 0 der
rubamento do fascismo que, nao esque!;amos, pas
sa tambem pelo campo. 

A EXPERIENCIA 

o A C"D .MJ ~S SAO I N T E R 'N A 0 A c. U. Fa 
r ;II institui<;ao na C.U.F: ·da' Comissao Interna da za\:aG da classe operaria que contra a vontade do> 
..f"i Empresa (CIE) por parfe' do patronato, para patronato os operarios vern impondo atraves das 
alem dos objectivos que cste teve em vIs!a com tal " suas lutas. 
inici ativ.l, representa uma vit6ria dos'trabalhado- A hist6ria das lutas dos uItimos anos, dos, ope
res. Repr esenta 0 reconhecimentd@ I!e'eita~ao of i- rarios da C.U.F., de Lisboa e do Barreiro, ao lado 
~ial por puie cia C,lT.F. duma forJiJ'<l de organi- ~ds {rabalha~ores das C;Qnstl'u\;.6es e Repara!;6e::. 
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Navals, e rica de ensinamen tos quanta ao papel dos, mas 0 que tern idoe que des abdicam em 
<las Comissoes de Uuidade dos trabalhadores na favor dos delegados do Barreiro. Na ,'realidade e 
.elaborac;:ao dos cadenws reivindicativos e na 01'- no _Ba:Teiro que a vida da CIE se faz sentiI'. 
ga-nizac;:ao e condui'ao legal das suas lutas junto E a classe open'iria que tern papel determinante 
<10 patronato. Mais de urna vez 0 patronato eo go- na vida da elE pois embora sejam apenas :3 dele
verno fascista d escarregaram sobre os openirios gados em 9, os oper{ll"ios representam cerca de 
ruembros das Co miss6es cle Unidade 0 seu odio de 90~() do pessoa l e os problemas levantados por 
dasse. App-sar disso, os open'trios tem insistido ·estes entram quase sempre em choquc com os 
sernpre na sua organiZd\;aO e na sua imposi\;ao interesses do patronato. 
ao patronato. Os delegado~, (inicialmente sao lodos delegaclos. 

Assim, a pdmeira observa\;ao que se oferece so depois uns se transformam ern sub-delegados) 
com a constituic;ao da CIE, e a de que nao poden- sao eleitos nos locais de trabalho por sl'fnigio 
do evital' que as openirios organizem as suas co- directo e secrpto. A to do 0 pessoal do respectivo 
missoes de unidade e as imponham ao patronato, ilucleo de trabalho e distribuida urna lista de 
.a CUF legaliza a sua existencia e orienta a sua pessoal ilegivel ja que so podem ser eleitos os 
<organizac;:ao, tentando assim exercer sobre elas urn individuos que ten ham mais de 21 anos de idade 
-certo cop-trole e uma certa influencia. Com esse e 5 anos de casa. A partir desta primeira e1ei
{)hjectivo elesvirtua 0 seu canicter de dasse, ten- \;ao sao os proprios delegados que atraves de 
tando confundir os interesses do pa tronato com eliminatorias sucessivas eleg-em os 3 delegados 
os' d os openirios, tentando Cal romper os r epre- finais de cada zona, porlan,to 9 delegados opera
,sentantes dos operarios na CIE com urn «convi- rios, visto serem 3 zonas. E des tes 9 que a adrni
vio» regular com estes e afogando os 3 represen- nistraC;30 escolhe os 3 delegados um pOl' cada zona,. 
tantes dos trabalhadores que sao a imensa maio- ficando os outros como 1 ° e 2° substitutos. Emho
ria da populac;ao industrial da CUF, no meio dos ra s6 3 delegados reunam com a administra\;ao e 
represemantes dos encarregados, dos chefes de sejam considerados os delegados a CIE, todos eles 
servic;:o e de ~ecc;:ao, dos engenheiros e cles pa- -se man t em unidos, apo ia m-se uns nos outros para 
trues, que representam uma m inoria. 0 seu trabalho, devem dominar os seus proble-

Este eo principal aspecto «torto» da crE-os mas porque na ausencia dos delegados avanc;;am 
opedrios que ~ao a maioria tern ai uma repre- os substitutos . 

. sentacao minorihiria. Nao obstante, a existencill. As elei coes sao livres e de.correm sobre 0 COll-
.e funcionamento da CIr~ cia C. U. I"., comporta uma hole dU1~a comissao eJeitoral representativa das 
:interessante experiencia que convem analisar. Il ive fsas "ca tegoriils pI'ofissionais, c'omissao que 

A Comis~ao Interna cia Empresa e composta pOl' cessa as suas fun.c;:oes apos 0 acto e1eitoral. Istoe 
"9 deJegados, represenjanclo r"espectivamente che- em traGos muitogerais como se forma a CIE. 
fes de servic;o e equiparados; chefes de sec\;ao e A Comisssao Interna cia Empresa iniciou ,os 
.equiparados; encarregados e equiparados; empr e - selis trabalhos em Janeiro dp 1903, esta portantO' 
gados administr"ativos, empl"egados tecnicos; ope- no segundo ano de actividade . 
nil-ios texteis; operarios quimicos e servic;:os au- Com a sua·· constituic;ao, 0 patronato teve como> 
xiliares; openlrios metalo-mecanicos e sec tor de objecti,":o confessado, impiantar na Empresa uma 
.enel"gia, e l"eUne mensalmente COrll a adminis- nova «Etica ) , segundo anunciou 0 Eng. ,J orge de 
'traGao da CUf. Melo em 1962. 

A Comissao Interna e a cupula de toda uma vas- A nova « Etica» do tubarao Jorge de Melo naOt 
ta organiza<;ao, englohando centenas de delegados e mais do que a pretenc;:ao de inculcar nos ope
«sub-d elegados) agrupados em su bgrupos de 20 a nirios a idera de que patroes e em pFegados sao uma. 
,50-tt"abalhadores. Os subgrupos estao organizados «unica familia I), que lodos trabalham par,a 0 .·« heln 
na base de nucleos de trabalho e reunem com os g-eral »); que todos (patroes, empregados e a socie
,seus representantes na CIE. Cada ofici na , cada sec- dade em geral) «beneficiam) com 0 a.umento da 
1;an,lodos os locais onde se agru pa gente com produc;:ao da empr esa , etc. 0 principa~veiculo pa
'uma fun \;ao especifica, tem 0 seu (ou mais) sub- ra a propag'ac;:ao de todas estas teorias e 0,« B ole tim 
-delegado. Isto no que se refere a classe operar ia , da Informa<;ao Interna» com uma tirag-em de mi 
porque nos engenheiros e demais profissoes, 0 a - Ihares de exemplares e distribuido gratuitamente_ 

,grupamenlo nao e feit o com base na zona fabri l 0 Boletim' e por assim dizer, 0 org-ao « ideoJogi
mas sim:por profissao. Claro que na classe operaria co» tendente a facilitar os objecti vos-que 0 pa
iarnbem e pOl' profissoes, mas enquanto aqui se a- trona to' teve em vis ta ao criar a CIE. 
grupam POl" profissoes existentes nas respectivas Emboni os £enho res da CUF procurem alardear 
:zonas, os engenheiros e outros, quer sejam da qui- que a CIE tern essencialmenle ohjectivos sociais, 
mica u u mecanica, consti tuem apenas uma uni dade. as SU3S in tenc;:oes sao be m diferen tes. 

A « Comissao Intel"na da Empresa» eng-loha as 0 ponto 4° do r egulamento da Comissao Inter
'cmpresas da cm~, nao so do Barreiro, mas tam- na da Empresa diz, ao referir- se as atribuic;:oes dos 
hem as de Lisboa (<<Sol», « Uniao», « Sede») e seus membros, que estas Saf.l ' 3S de <dn\nsmitir a. 
Porto, onde existem sub-grupos e sub-delegados administrac;:ao as anselos e estados de espirito do 

·estes sub-delegados participam como os do Bar- pessoal que representam sobre as questoes rela
xeiro nas elirninatorias para a eleisao dos dclega- cionadas com as"condi!?6~e trabalho e bell)-e!i.-
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q 0 ' l\1I Ele'TlnA~::irO d~eG,P,.i),~na' primeira rellniao da Co-tar Social». PonSm, os senhores da CCF tudo thn ~ , 
f eito para se ~ervjrem dos delegados para {( men- missao e iei ta para este an0, 0 balan<,;o da acHvida
talizarem)) os openirios e demais pessoal sobre a de da Comissao do aI''() an terior, lamentou-se pe
necessidade de se produzir mais. q ue «e preciso 10 facto dos delegados ('.openir ios e claro) s6 quase
acabar com a baixa rentabilidade da emprcsa,», terem apresentado · problemas de seu interesse~ 
q ue «os operarios se d evem abste r de reivindical' esquecendo os problemas da empresa e da produ
:melhores regalias, pois a ClJF esta em situa<,; iiQ <,;iio, manifestando esperanG3S de que csta « defici
« dificil», devid o . o pJano de renovamento que ira e ncia» foss e rectifi cada pelos novos delegados.Pas
dar novas fontes de trabalho I), etc. Porem,os ope'- saram-se apenas 6 m eses, mas desde j<i, podemos 
rarios da CU l!' t ern a su a propria consciencia de ; dizer que 0 Sr. Vasco de Melo, o u outro q ualq uer 
classe e nao embarcam fac ilmcnte nes tes piano,. q ue venha a fa ze r 0 balan <,; o deste ano, tera qJ,1e: 
o eng. Vasco de Melo (administrador) ' ao fazer d e novo se lam e n tar d esta ( deficiencia » .... 

A CAMPANHA IDEOLdGICA DO PATRONA TW 

o Partido deve estar prcparado para r esponder de pequenas vit6 ri<Js. 
a ofenFiva ideologica do patrona to, que visa es- f partindo d esles faetos, que os l\'fefbs..eIabora
;sencialmente embutar 0 es piri to revolucioml r>io r .aIl1 e poem em prat i ca 0 seu program a (<ideologico'). 
,ea c!asse operar ia e r efo l'<,;ar a cxplora<,;ao. Isto e Ja se falo11 n o ( Bol e tim » m as a accao do patro
tanto mais im porta n te, quanto e cedo que ludo ' nato nao se limila a isso. Desde os cursos para en
que se passa com os operarios da CU.F, se reflccte g en h eiros e encar r egad os, sob l'e a «arle») de co
na classe opera ria do sector. mand2. r ; sobre as ( rela~ocs h um anas na empresa; 

o facio dos oper;\rios da C UF, nao te rem engo- sobre como d eve ser urn chefe;sobre a racionaliza
lido a t e agora ( e nao virao a eng~1i- la' se traba- <,;ao do trabalho, ate aos « s logans » sobre 0 orgulho
lhannos bem) a pilula da nova «Etica» nao nos de pertencel' «a g rande fa milia CU F», tudo e fei
d eve;adormece:' e deixarmos as maDS livrcs ao pa- to. A promessa de transformar os open\rios em 
tronalo. s6cios da em presa atraves da compra de «ac\;oes 

o Sl'. Jorg e de Melo e prodigo em acenar no- pop u la r es », a p romessa de en tregar a administra
vas melhoriaH ao pessoal, mas os operarios da \;ao dos r efeit6r ios aos openirios, a promessa d e 
CUi" nao Ee contentam s6 com promessas. Eles. novas regal ias q uan do 0 r iano de r e novam e nto es
sabem que foi atraves da luta que obtiveram as tiv.er com ple to , a campanha para apresentar 0 J or
r egalias de que disfrutam, e que 0 pa tronato so g'e de Melo como urn individ uo born, popular e tra
nan the l ira a pele pOl'q ue na0 pode. baJhador infat ig{lveJ pelo bern estar dos operarios;> 

A cJasse operal'ia da CUF tem algu m as caracte - sao muitos Qutros aspectos da mesma campanha 
r is ticas e actua em condi<;oes que a d iferen cia do que visa emb utar a con scicncia dc cJasse e quebrar 
r esto da classe operaria do sec tor . Esta agrupada 0 espll'ito revo]ucion{lr io das massas. Na sua ac
numa gran de empresa, e a mais bern paga da re- <;ao , e cedo que 0 pa tronato dispoe de poderosos. 
giao, (e ate talvez do pais) . Os openirios da CU.F meios para difund ir estas pat ran has, mas, por.mais. 
gozam de um conjunlo de regalias (ferias, suhsi- que fa<,;a nao poete deixar de ser explorador. E esta> 
dios diversos, creches, despensas, etc) que nao tern verdade que devemos con tin uar a demonstrar aos. 
os openirios de qualquer outra empresa, pelo m e- operarios <Ia CUF., 
n os no sector .. A percentagem de operarios quali - Os membros do nosso Partido na empresa devem 
ficados e incnmparavel mente superior a qu alquer fazer junto das massas urn largo trabalho de es
oub'a empresa, bem como 0 seu nivel cultur al . cJarecimento sobre 0 que pretend em os senhores 

Embora h3ja na CUF m uitos fascistas e uma le- da CUF com tod as estas t eorias, sobre os obj.ec
g iao de pides e buIos, 0 gross a da massa e anti- tivos da CIE e a te que ponto e la po de ser utiliza
fascista, possui urn elevado grau d e combativida- da em beneficia da cJassc operaria. A reforma da> 
dc, e tem consciencia de que os « Melos» sao CI E deve ser r eclamada de modo a dar aos ope~, 
grand es « tubarocs» e susten taculos do fascismo . r<lrios a r e presenla<,;fio a que tern direito. 

U rna caracteristica muito importante e 0 facto J' e hI' , . d t ( «0 QUE" a s pu lcaram Ci Olsocumen os, . ' 
dos operarios terem <im posto aos encatregados e P RETENDE A ADMINISTI:lA<';AO DA CUF 
engenheiros, u m tra tamento cor recto. Por outr~ COM A C.I.E.» e ( A COMISSAO INTERNA DA 
lado desde 19GO que se v e rn sen tido u ma disposi- CUF E A LUTA. DE CLASSES »), mas rnaisse de
~ao crescente d e luta. r evel ada em pequenas e ve rn publicar. E pr eciso naa substimar 0 efeito
grandcs lutas. Em 1960, cerca de 2.000 operarios d a pl'Opaganda patronal. rcivindicaram li m aumento genal, ob tendo 7$00 
diftrios e e m 1962, ce rca de 4.000 reivindicaram A saida r egular do Boletiril de U nidade ·dos tra
novoaurncnto g eral de 15l'pOO, tendo obtido 8$00 balhador es da CUF;,'que tanta aceita<,;a6 tern. p,o
diarios e lim a seman a m ais de feri as. Em 1963, dera desem penhar urn grande papel no esdare
(fins)num so dia cercade5.000 operarios ass ina- cimen to das rnassas. 
ram uma exposi \;ao reivindicanclo novo aumento Neste aspecto p odemos dizer que no fund'amen
~e sah\rios depois d e terem obtido toda uma serie tal, a organiz1l9ao partidaria tern r ealizado u.rn holI~ 
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t rabalho. As manifesta90es oportunistas, surgidas 
a te agora no seio da CIE forarn reehac:;adas pelas 
massas que seguindo a voz do Partido, desmas
eararam os seus pl-omotore~. 

A ten tat iva do secretario geral da ClEo 0 faseista 
Carlos Ramildcs, para que os delegados-manifestas-

sem ao Jorge de Melo 0 regozijo da classe openi
ria pela condeeoraGao r eeebida d e F ranco, fOE 
igualmente rec h ac:;ada pelos delegados, que nao· 
consentiram que se publicasse no Boletim tal in
formac:;ao . Isto l-evela consciencia de classe e ma
turi dade politiea e mosh-a que nao e facil leva}- os; 
delegados'operarios para 0 campo do pah;o.nato. 

A COMiSsAo I N T E R N:A P n D~E E D E VE S E R-V I R 0 S, 

TRABALHADORES 
A Co m issao lntel-na foi eriada com 0 object ivo 

d e serv ir os interesses do patronato. Os operarios 
d a CUF, compreender am isto logo de inicio, 
da i as manifestac:;oes de descon fian<;a que se re · 
gis taram en tao. Todavia, 0 outro aspecto da ques
tao, a compreensao de qu ea CIE pode e deve ser 
p osta ao servic:;o dos traha!hadores fo i mais demo
r ada, m esmo pOl' alguns membros do Par tido. 
Ainda hoje su bsistem incompreen<;oes quanto ao 
papel da CIE na lu ta da cl asse operaria. 

Os senhorcs da CUF tomaram medidas para li
m ila r os poderes e as possibilidades da ClE, e al
g umas m edidas foram meSll10 tomadas posterior
m ente ao aparecimenlo cia Comissao Interna, mas 
isso n ao invalida a justa condusao a que chega
mos d e que a ClE, embora sendo uma orga
ni zaC;ao criada pe lo patr onato, pode ser posta ao 
servi c,; o dos inleresses dos trabalhadores. 

·Os d elegados sao livremente cleitos, logo, as 
m assas, se compreendem a importancia da CIE, 
e legem os homens e as mulheres que julgam de
fe nd er os seus interesses. Estes delegados agru 
pados n os sub'gl-upOf' , constituem autenticas co 
missoes d e unidad e com existencia legal, vii-ados 
p ara os problemas que !Dais afectam as massas. 
Os trabalhadores passaram a disj)or de salas o n
d e debatem os seus problemas e a necessidad e de 
Ihes d ar soluc,;ao., 0 que seria rnaisjdifici l sem a ClEo 

As massas passaram a dis pOI' de delegados n as 
secc:;oes, a quem se dirigem para, pOl' seu inter
medio. ex igirem a soluc:;ao de pequenos e grandes 
problemas qu e surgem no dia a dia. Estas sao 
grandes van tagens, cujo valor n em sempre tern 
sido compreen dido . 

A.o longo do tempo de existencia da Com issao 
Interna, as m assas nao tem tido uma atitude un i
form e,o m esmo se passando com alguns elemen 
tos do Par tido, ora descon fiando, ora deposi tando 
excessivas esperanGas n a Cl E. Con tribuiu para is 
to a p,ou ca firmeza de alguns delegadbs; () seu a
b an dono pOI' parte das massas, a pou ca impor
t ilncia d os problemas levados a CI E e a recusa sis 
temati,ca da admin istrac,;ao em Ihes darsoluc,;ao. 

A situac,;ao m odificou-se radicaimente, quando 
s e deu vida aos sub-grupos e a i se come\;aram a 
discutir os problemas que m ais afec tavam os ope
rarios, quan d o as Inassas passaram a exigi!- que os 
d elegados fossem dign os da confia~9a q u e haviam 
~epo8itad o neles e a exigirque cumprissem os seus 

deveres. A necessidade de aum ento .de saJarios eo 
o pagamen to do 7° d ia passaram a ser disc u tido$l 
em a m plas r eu n ioes d e trabalhad or es. 86 assirn" 
foi possivel r ecolher em algumas horas cer ca de-
5.000 assinaturas pa ra a exposi9iio entregue ao Jor
ge de Me lo. A r eu niao d e mais de 100 sub-delega
d os das 3 zonas n a qu al se decid iu q ue as r eivin-· 
d ieac,;oes dos trabalhadores fosse m aprescn tad a';§-, 
n a CIE pelos pr6prios delegados, paralizarrtlo ' as 
hesitac,;5es destes, foi 0 coroamen to d um long.o> 
trabalho de esclarecimento e de u ma maior a teri
\;ao do Par tido a este problema. Ti n ha -se torna
do claro que os t rabalbadores podiam aproveitar 
a CIE na defcsa das suas r eivindica90es. 

Se se parte do principio q ue a CIE po de r esol-' 
vel' todos os prohl emas, se nao se com preend e que
as Euas limi ta<;oes s6 podem se l' ven cidas com a , 
pressao das massas. cai-se n o desalento, per de-se 
perspectivas, ao esbarrar com as re c usas do patro
nato em sat isfaz (~r as re ivindica90es apre1le n tadas_" 
o aumento de saJarios ainda nao foi sa tisfeito, 2 . 

PIDE procu l"Ou atemorizar os deleg,a dos, a admi
nis trac,;ao pr ocura quebrar a u n idade dos d e lega
d os, das dife r entes zonas, proibin do-os de apre
sentarem reivindica90es e m com u m, m uitas das-. 
reivindica.;:oes apresentadas este an o ainda nal>
foram satisfeitas, a redacc,;ao do « Bole tim» de luT
pa as aetas das reuni5es para d enegr ir os delega
d os, etc, mas isto nao e casu para concl uinnos que 
a C.LE. nao pode servir os trabal hador es. E m pr i- · 
meir o lugar e um erro vel' a C.LE., ape nas a lra- ' 
y eS das reunioes com a adminis tl'ac,;ao, esquecen
do a impor tancia e 0 papel dos suh-delegados eo 
suh-grupos nas diversas sec<;oes da e m presa. Em 
segundo l ugar e u m eno pensar -se que s6 a tra
y eS ci a C.LE. se pod erao r esolver os problemas. 
funclamentais que afectam os trabalhadores ........ 
C.L E . facilita a luta pe la sol u <;ao d os problemas;. 
fundamentais, mas estes s6 poderao ser soJucio ... -
nados alraves de acc,;oes decididas das massas. co
mo aba ixo- assi .lados, pa l-aliza90es, concen trll <;oes. 
j UlJ.to da gerimcia, greves, etc. A ac<;ao cons tante ' 
d og operar ios junto dos sub-delegados e est e'f· 
jun to dos delega dos a C.LE., .pode desempenhat
u m papel deeisivo. 

A expel'iencia mosh-a que 0 p robJema da/ es
coBia dos delegados tem 'uma grande importan-
cia e que nao pode ser substimado. Os fascrstas~, 
como 0 fez 0 eng. Be n to L ouro nas u lt imas e!ei
goes, procuraram intermeter-,se nas eJe i9/S cs e:: 
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aconselharam os trabalhadores a vo tarem em de uma admissao na ernpresa, mesmo para os que 
0« bons» delegados, com 0 objectivo de afastar foz'a m despedidos em consequencia da greve de 
homens que julgam ser comunistas ou se tem 1943 e que beneficiou 960 pessoas. Foi obtida a 
revelado mais combativos e firIDes. resolu9ao do problema das balanceiras, que em-

As massas devem eleger hom ens serios, dis- bora fazendo este trabalho, recebiam um salado 
postos a defenderem os seus interesses, mas inferior. 0 direito:'t licen9a sem vencimento e 

jamais devem abandonaI" os delegados a sua varias outras regalias, sao 0 resultado da unidade 
.sorte, (como inicialme nte se fez), sujeitos a da luta dos trabalhadores e da sua justa utiliza
toda a especie de solicita90es pOl' parte do pa- 9ao da C.LE. 
tronato, sujeitos alguns a deixar-se tentar a 0 balan90 de~te ano e meio de C.I.E. a des
aproveitar-se do Cal"go para obterem vantagens peito da !'esistencia do pa tronato em satisfazer 
pessoais, a koco da sua subordina9ao aos inte- as reivindica90es aprese ntadas, e de molde a 

:re~ses do pat,ronato. A experiencia mosh"a que encorajar as massas a utilizarem ainda m'.lis acti
.os delegacios andam para a frente quando sen- vamente a C.LE. 
tern 0 apoio e a pressiio da~ massas quando sen- 0 pa tronato defende os seus interesses, logo, 
tem que as massas estao atentas ao seu tr.1ba- quando a classe operaria apresenta novas reivin
]ho, dispostas a reagirem prontamente e a des- dica!;oes ele resiste a satisfdze-las, prOCUl"a adiar 
m<lscararem as posi90es oportunistas que pos- a discussao, procura ate apresenta-se como es
:sam surgiI'. tando em crise fin anceira. Pal"t ir do principio que 

A C.LE. foi c riada pelo patl"ORa to, mas, as apresenlar os problemas a C.LE. e () suficie nt e, e 
amplas reunioes dos trabalhadores, a utilizac;iio perder de vista que s6 com uma pre~siio cons
<los delegados para exigir da direcc;ao da em pre- tante das massas se tem obtido a satisfa930 das 
.sa so luc;ao de pI'oblemas que surgem do .dia a reivind ica90es apresentadas. 
<iia nao e obra do patronato, e 0 resuItado cIa A aC9aO do Partido deve ser tenclente a forta
nossa luta, e isto e nec/ssario que seja com- lecer no es pirito dos trabalhadores a sua cons
preendido e intensifica~o. ciencia de cla~se_ Devemos desma&Caral" a aC9iio 

A luta da classe Opel"{lria nao pode ser vista do patronato da CUF no sentido d e embutar 0 

56.,afl;aveS do que ela obtem no imediato, tern e~pirito revol ucionario dos operarios. Se 0 pa
tambem e fundamentalmente que ser vis!a na tronato prega a «harmonia» de classe e apenas 
~-spectiva mais geral da sua luta. A unidade porque e neste momento a classe dominanle e 
f'orjada, as pequenas vit6rias que ja se obtive- pOl' isso essa «harmonia» vai ao encontro dos 
ram criaram condic;oes para maiores e mais de- seus interesses. Pretende dessa forma continuar 
cididas lutas. A amplitude de recolha de assina- e mebmo illtensificar a explora9ao dos trabalha
tUl"as a pedir aumento de salarios, a pronta reac- dores, desejando que estes mantenham uma ati
~iio dos trabalhadores quando a gerencia s6 quis tude d6cil face a explora9iio. A criac;ao da C.l.E. 
<1al' 200$00 a 500$00 no fim da quinzena por se visa esse objectivo. Pela sua acc;ao consciente e 
lueler 0 feriado e quando quizeram obrigar 0 combativa, os operarios da CUF tem sabido 
pessoal a ent!"ar il S 'i horas para compensar os tl"ansformar a C.LE. numa arm a de luta ao seu 
fe riados, obrigando a direc930 das fabricas a servi90. ao sel'vi90 das suas reivindica90es. 
recuar num e noutro caso, sao 0 resultado da C~mbinando a utiliza9ao da C.LE. com 0 re-
unidade que se forjou . curso a formas de luta superiores tais como a 

Outras vit6rias, ainda que pequenas, nao po
·dem ser substimadas. "0 pessoal operario con
fleguiu que as tolenlncias de ponto, the fossem 
extensivas, regalia de que s6 gozavam 0 pes
soal administrativo. 0 nessoal das Despensas 
conseguiu. posteriormente que tambem Ihe fos
tle concedida esta regalia, e mais, conseguiu 
paraliz;:r uma tentativa de the roubarem esta 
regalia e obrigar os chefes a recuar no castigo 
<fum coleg:!, que s·e manifestou contra essa injus
ti\;a. Foi obtido 0 pagamento pOI' inteir o ao pes
floal assalariado, admitido na empresa, antes da 
fURda\;ao 4a Caixa da Ppevidencia, des 3 primei
ros meses d'e haiKa pOI' doen9a, regalia s6 conce
.dida ate agora ao::. men.sais. Foi obtida a conta
gem do tempo de casa aqudes que linllam mais 

« cera» as concen tra~6es, paraliza90eS e .greves, 
os trabalhadores da CUF obterao novos exitos 
e novas vit6rias na luta por melhores salarioS 

e refol"9araO ao mesmo tempo a sua unidade e 
o espirito anti-fascista entre as massas. Deve
mos ter sempre presente que 0 monop61io da 
CUF e urn dos principais pilares do edificio 
fascista e que 0 seu apoio a camarilha gover
nante e constante, como constante e 0 apoio 
do Estado fascisla ao monop61io CUF. POI" isso, 
esfe tem « inchado» clesmedidamente ao longo 
dos 38 anos da ditadura fascista com a explo
rac;ao do nosso povo e dos povos coloniais. 

A !uta da classe operada contra a explora
C;iio do monop6lio cia CUF e, objectivamente 
uma lufa contra 0 pr6pdo regime fascis ta. 
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PROBLEMAS 

DA L Ul'A ESTUDANTIL 
A juventude estudantil de Lisboa e sem duvida 

a mais radical izada. Pode dizer-se com ver
dade que e nes te momento, cabec;a do movimen
to juvenil estudantil. Mas e n ecessario q u e este 
facto sil'va para que se sinta mais respo nsavel, 
mais consciente d a necessidad e de ajudar com es
pirito fraternal, dentro 'duma v CI'dadeira com pre
ensao das condic;oes de desenvolvimento que r e 
gem 0 movimento estudan til naB diferentes re
gioes do pais e sectol'es de ensino, e nao com urn 
espirito paternalista, presunc;oso e a uto-suficien
t e, de quem e capaz de dar lic;oes e n ada tel' pa-
ra aprender. • 

Se isto nao for tomado em conta podem-se co
m ete r enos gl'aves de apreciac;ao da situac;ao con
creta actual do movime,-,to estudantiJ. Pode pre
tendt' r -se a criac;ao d e form as organicas menos 
adequad as, desencadear-se ac!,;oes que nao tomem 
em conta 0 diferente g rau de desenvolvi'mento do 
movimento estudantil a escala naciona l e nos cli
ferentes ramos de ensino e acabar pOl' se cair na 
estreiteza da luta r egional, quando necessario se 
torna a sua amplia!,;ao para 0 ambito nacional. 

For'talecer 0 movimento estudantil em Lisboa, 
pclo constante refor!,;o da base, pela est r eita liga~ 
c;ao com as massas e uma tarefa da hora presente. 
Prestac;ao de aj uda "os movimentos do Porto e 
Coimbra ; fortalecimento dos lac;os fraternais en
tre as tres Universidades; cria!,;ao d um amplo e 
forte movimento associativo nos liceus e escolas 
tecnicas a escala naci on al , sabendo romper com 
iniciativa e audacia as limitac;oes actuais, sao tam
bem tarefas de muita importancia no movimen
to estudantil actual. 

, A estruturac;ao dum amplo movimento estudan
til a escala na cional e uma legitim a aspirac;ao das 
massas estudantis. Mas deve avan!,;ar-se em b ases 
solidas, sempre mobilizando as massas para a ac
c;ao atraves de palavras de ordem concre tas, jus
tas e de acordo com a situac;ao de m omento. En
contrar as form as organicas a dequa das, que de 
certo modo deverao ser «impostas » pela base e 
nao uma cr iac;ao artificial que conduziria, tal co
mo no passado, a uma preciosa perda de tempo 
pelos esforc;os dispendidos para alimental' com 
baloes de oxigenio, organism os que desligados 
das massas estao d esde 0 seu inicio des tinados a 
mOITe,'. Mais ainda. U rna organizac;ao est.udantil 
a escala nacional, nao disponelo dum forte apoio 
de massas poderia, nas condic;;6es actuais, vir a 
ser elominada e controlada pelo fas cismo e voltar
-se assim, CGn tra os proprios in teresses estudantis. 

Com coragem e audacia, sem: desfa lecimentos, 
com confianc;a, sem impaciencias e sem precipi

. tac;:6es, combatendo com firmeza e intransigencia 
toda a concepo;ao errada venha de esquerda ou ele 
direita eo MOVIMENTO ESTUDANTl L a esca-
1~ nacional, sera'_ I1~ ~cc;ao, uma ~eali?ac!e a cur-

to prazo. 
Estao muito enga nados aqueles que afirmell1l 

que a hora das Associao;:6es e p6sseda e prec;:o
nizam, em exclusivo a luta ilegal. T rilhar um tall 
caminho (sectario e esquerdista), equivaleria a 
t er-se posto de parte 0 Dia do Estudante deste: 
ano, em que os estuda n tes disseram COlIl coragenll 
ao ministro: {( Nao! 0 Dia do Estudante sera rea
lizado!» E isto so foi possi vel se se tomar em con
siderac;;ao tOelO 0 trabalho rea lizado no decurs ()o 
dos an os transactos. Abandoner 0 trabalho das; 
Associao;:6es seria cricH urn vacuo que os fascista s 
de « Aco;:ao Academica», os ultras do «Agora» de 
born grado preencheriam; seriG entregar de mao 
bei iada, ao inimi g o posic;:6es aonquistadas com 
muito esforo;:o e sa crificio. Seguir uma tal pol iti
ca era abandonaros ensinamentos de Lenine que 
nos diz que se deve trabalhar la onde se en con
tram as massas. Uma tal orientac;ao ha que repu 
dia-Ia e combate -Ia sem contemplac;oes, com fir
meza. Ao mesmo te m po, com clareza e p ersisten 
cia devemos procurar ajuelar os defensores de tai s 
ideias, os radicais, ele mentalidade pequeno-bur
guesa, que nao acreditam na mobilizac;:ao das m as
sas e na sua consciencializac;ao, porque uma ta l! 
tarefa exige urn esforc;;o pacieHte e duradouro; 

A posiGao de cJasse dos elementos esquerdistas" 
ocupando uma posic;:ao intermedia entre a bur
guesia e 0 proletariado, determin" uma oscilas;ao> 
ideol6gica q ue vai desde 0 mais extremo pes'si
m ismo ao mai s exage rado optimismo que nest !'> 
caso conduz a impaciencia, ao VOlta r costas as 
massas, ao terrorismo, a «comichao da frase re-
volucionaria ». 

Seria do mesmo modo negativo se 0 movimen
tojuvenil se ficasse na lu ta em plano es tritamen 
t¢ legal, como pre~onizam os elementos conser
,(adores que acredl tam, (cada vez menos), na pos
s1bjlidade duma r eforma do regim e ( para melhor }l 
e quando atingidos n a s ua propria carne pela poli
tica salazarista, advogam a sua mudanca, mas logo. 
recomendam calma n os momentos acesos da luta" 
pqrque temem a via revolucionaria e poem por is
so as suas esperanc;as no sebastianismo dos nos-
sos el ias, sob a forma dum golpe militar. 

A vanguard a dajuventude, os jovens comunis 
tas, mais esclarecidos, deverao saber mobilizar", 
unir e organizar as massas juvenis para as inte
gral' na acc;:ao geral do movimento anti-salazarista .. 
dando a sua participac;:ao activa a Frente Patri6ti
ca d e Libertac;:ao Nacional, lutando lado a lado C'OITh 
a cJasse operaria e seus aliaclos, n a via elo levanta
m en to nacional para derrubar 0 salazarismo, pela. 
constituic;ao dum Governo Provisorio, qu e liquide 
pela raiz 0 aparelho estatal fascista e realize elei
s;6es livres para uma Assembleia COntltituinte q}le 
abra ao povo portugues uma nova era de Pao' eo 
!,Ta~alJlO, ele!'az, Liber~ade e Dernocracia! 
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'UMA EX PER lEN e I A SO BH E 

RECOI..;HA · DE FUNDOS 
, . . ,odos reconhecemos que as tarefas que 0 nosso presa on de trabalhavam uns 300 openlrios en

Partido se propoe cumprir sao cada vez maio- quanto a organ izao;:ilo do Partido, entre miIitante~ 
res e que para 0 nosso Partido as poder levar a e simpa lizantes, se aproxirnava da meia centpna. 

<cabo e necessario, aJem de outras coisa~, dinhei - Nessa empresa havia varios tipos de r ifa5: des
yo_ Mas a verdade, e q ue nao podemos ficar 56 no de a de cabeGa.~ de POI"COS e de maGos de cigar
::facto de reconhecermos que 0 nosso Partido p r e - ros ate a de inscri <;;oe s para excursoes. Tudo ali 
"cisa de d}nhe iro pa ra dar cumpr imento as !mas havia m enos ribs ou outr a q ualquer iniciativa 
<tarefas. E necessario actual" para corresponder- em provei t o do P artido. 
1ID()S a eEsa necessidade. Quando os camaradas do secretaria do da cel uIa, 

Umas com mais, outras com menos sucessos, va- com 0 apoio da res\ante org"an iza Gao, lan<;;aram 
r iadissimos t e rn sido os t ipos de in icia tivas Ian - inaos a obra e in troduzi r am nessa empresa uma 
1;adas pelos miIitantes e simpatizantes com vis ta rifa do Partido, ela ganhou tal popu1aridade en
~l. recolha de fundos. tre os openirios dessa empr esa que, duma serie 

Com mais sucessos, aqueles tipos de iniciativas que fazi am seman almcnte, passaram a fazer duas 
<que se estendem a to dos os operarios e operarias series semar.ais com um lucro mensaI de uns 
-dum m esmo local de trabalho. Com m enos suces- 600$00 aproximadamente. A pa rtir de cerio tem
;;sos, aqueIas iniciativas que apenas se limitam a po, ja nao era preciso fa zer numeros. Os opera
pequenos grupos quase sempre de militantes e rios ja tinham a s nlnneros certos: era s6 paga-Ios 
'iSi mpatizantes que, portanto, ja pagam a s ua co- e receber 0 premio, quando as seus numeros 
'tiza<;;ao e a impren sa. eram premiados. 

Hel empresas com largas centenas de operarios · . Quando os operarios dessa empresa, orientados 
<onde se v e n de m apenas algumas d ezenas de d~ r e!o BOSSO Parti do, conseguiram a traves cia Iuta 
:fas entre a organiza <;;5.o do Partido. hto, porq~e a' co n qllistar um aumen t-o salarial de 8$00, a or"ga
"Qrganiza<;;ao do Partido n essas empresas nab d is- nizacao do Partido. animada com 0 exito da sua 
<cutiu a forma de estender essa iniciativa ,,' t odo 0 inici~t iva an terior,' fe z lJrn apelo a todos os ope
]lessoaI. Como se trata du ma iniciativa do Parfi"- n\rios para que of ere cess em 0 aumento de urn 
,do, alguns dos n ossos camaracias encolhem-se e, dia aos presos politicos, te ndo sido cOITespondi
::nalguns casos, ateimpedem 0 seu alargam ento da pOl' uma boa part e dos operarios. 
<com receio da repressao. N au tr08 caWf, dizem A organiza<;;5.o do Part ido nesta empresa lima 
"que e impossiveI vender em-se dfas nns SIlas em- vez mais demonstro u que a clas8e operaria esta 
presas porque ja la h.i variadissimos t ipos de ri- disposta a aj udar 0 Partido financ eirame nt(l, que 
Jias e e dificiI vender as nossas. De fac to, prolife- os open\rios esUio dispostcs d entro das suas pos
ram nessas empresas. os m ais variad os ti pos d e sibiIidanes a ajudar 0 P ar tido do proletariado e 
:iniciativas, com objectivos diverso8, menos ,as que existem muitas possibilidades e formas de 
mossas, ctJjos objectivos ~ao os da continuidade estender as massas a recolh a de fundos para 0 

.ita Iuta p e Ia melhoria cia situa<;;ao de toda a clas- n osso Partido. 
:tie oper{lria. 0 que e preciso e que os cama r adas tenham uma 

Quando os camar adas d essas empr esas t e rn compree nsao correcta ,das neceRsidades financei
lUrna cornpreensao correcta do problema de fun- ras do nOS8 0 Partido e que criem e ponharn em 
<l~s ascoisas m udarn de fei\;ao. Atente-se, 'por movimen to iniciativas, estend en do-as as massas, 
~xernp10, 'no que sucedeu e m dpterminada em- -porque possibilidades nao .faltam. 

o CONHEC llrlENTO DOS QUADR OS 
«( ,p rode ·um .eamarada assim ilar bem os proble-

·mas politicos, desenv oIve-los cor rectamen
f.e pela .paIavra 'o u por escri to e entrda ntO ser u m 
wessl.moorganizador, ou u m desIe ixado em-mate 
ria conspi ra t iYll. 'Pode "um carnm"ada ser ·bom or
is'~nizador e entretanto nao tel' em si fOl"\;as mo -

(Relatorio de. A L V A R 0 

rais para resIstir it prova duma passagem pel a po
licia, Pode um ca maracla cometer graves faItas 
conspirativas e d epois, caido n as maos do inimi
go, porl a r -se herbicament e. 0 conhecime nto dos 
quadros nao [)ode ser unilateral. T ern que te l' em 
conta 0 conjunto das suas qualidades e c1efeitos, 
das s uas possibilidades e limi ta~6es.» 
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