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Pro le tari os Qe \oc! o ~ os P a!s~s, ~NI-VOS! 

il OL ETIM eo (:;(?Mll'E C ENTRAL DO PA RTI DO COMUNIS TA P QPUGUES 
~: 

«Uma re volucao · naD sa faz gritando 
paiavras irresp onsa v eis niH.S reaiizando urn 
trabalho verdadeiralnente revoiucionario!» 
En!reyi~ta de ALVARO CUNHAl 
Secreiar!o geril l do Partido Comunis ta Portugues 

a Radio Portuga l livre (271211965) 

« 0 PROJECTO DE PROGRAt'<~A 

PREC!OSO INSTRUMENTO DE TRABAlHO poliTico» 
Perg unta: Na reuniao do Com ite Centra l do 

Partido Comun ista Portugues realizada em Ja
neiro do ano corrente foi aprovado 0 projecto 
dum novo Programa do Partido. Qual 0 signifi 
cado e importancia desse Pro jec to de Program,,? 

Resposla: 0 projecto de Programa do Partido 
Comunista Portu~ues, resul tado do t rabalho 
colectivo do Comite Central e . aprovado por 
este na sua ultima reuniao, fundamenta-se na 
a nali se da situa<;:ao econbmica, social e pOlitica 
existente no nosso pais, tendo em conta 0 mun
do em que vivemoO'. 0 proj ecto de Program a do 
Partido define as caracteristicas essenciais da 
soc iedade portuguesa sob 0 regi me fascista, 
r evela os in teresses, as posi<;:oes e as contradi
coes das varias classes sociais e mostra como 
se desenvolve ac tualmente em Portugal a luta 
de classes e qual a sua pers pectiva revolucio
!laria. 0 projecto caracteriza a etapa actual da 
revolu<;:ao como uma revolu<;:3.o democr8.tica e 
nac.j onal, define os objectivos dessa revo lu<;:ao 
e indica as reformas e medidas necessarias para 
edificar em Portuj:!al um reg ime democr8.tico e 
assegurar a verdadeira independencia da nossa 
P8.tria. 

o projecto de Program a do Partido Comunis-

ta justifica a necessidade da uniao de todas as 
for<;:as democ.raticas e patrioticas e indica 0 
caminho a seguir para 0 derrubE'.mento clo fas 
cismo. 

Como pro jecto de Pro(~rama do P artido da 
classe operaria indica hlTIlb2m como a luta para 
a revoluc;:ao democratica e nacional e, para 0 

nosso Partido, parte constituti va da luta pelo 
socialismo e apresenta a perspectiva radiosa 
duma soc.iedade onde nao existinl. a explora<;:ao 
do homen' pelo homem, on de as classes desa
parecerao, onde sera instaurada a liberdade, a 
igualdade, a justica social, 0 bem-estar e a paz. 

o projecto de Program3 vai ser imediatamen
te submeiido a discussao de todo 0 Partido. Os 
membros do Partido manifestarao as suas opi
nioes, proporao as emendas que ju!guem con
venientes e, segundo os termos dos Estatutos, 
o projecto tomar-se-a finaimente 0 Programa 
do Partido. .. .. 

Ent retanto a discussao do projeGto de Pro
gram a nao se limitara a ser um debate interno 
do Partido com 0 unic o e restrito objectivo de 
preparar a aprova<;:ao final do Program8 . . 

Oprojecto de Programa e desde agora mn 
documento politico de funchlmentai impbrtanCla 
para toda a actividade do Partido. A discussao 
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2 o MILITANTE 

do projecto de Prbgrarna sera uma grande con
tribuicao para a e levacao do nivel ideologico 
de todos os militantes, para 0 refor<;o da uni
dade politica do Partido, para a unidade de 
pensamenio e accao de todos os brganisrnos e 
membros do Partido. 
Li~ada a discussao das tarefas imediatl:ts do 

Partido no seu conjunto e de cada organiza~atr 
em particular, a discussao do projecto de Prd
grama, que e desde ago ra um precioso instru
mento de trabalho politico, sera tambem uma 
preciosa contribuicao para a aplicac;aocorrecta 

da Iinha pol iPGR' tica do Partido. 
Mas, pela s reza, pelos problemas qUe 

aborda, pelas sol uc;oes que indiCa, pelo caminho 
que trac;a, pelas perspectivas revo lue ir>narias 
que apresenta. 0 projecto de Pro~rama tem uma 
imponilncia que ultrapassa a vida intern a do 
Partido COITlunista P ortugues. Ele e um doeu 
me,!1to que interessa a toda a c1asse opedJria, a 
todos os trabalhadores portugueses, a todas as 
forc;as democraticas e patri6ticas. Por is~o 
consideramos de interesse a sua ampla dillul-

.-
<, Nao e com un's tiros e umas bombM que ~e ~bderia 

veneer a poderosa maquina m'illlaf 'fas,cisia" 

Pergunla: 0 Comile Centra! do Parlido Co- t ern os e~'querdlstns, mats faci l di zem ser 0 def: 
mun is la Porl!J9ues, nessa mesma reuniao de ,Ja- r ubame·tito do fascismd . e mais aventureiristas 
nei ro, insisliu na cefesa dali nha ta clica do P'ar :!:, sao os seus pIanos. AS ;Sllas c\)TIcepc;oes tradu
lido e criticou severamenl~ bs desv!.os .e~qu er : zem nao fon;a, nao capacidqde direc..tiva, mas 
distas. Deseja 0 camaraqa )~j;;jaro Cunha! escla- desespero, impoteTlcia politic<',l', faIta de perspec. 
rece r a razao da insistencia em tal ciiti ca ! ' tilla, 1'a lta de confianc;a riaclasse operaria e 

nas massas populares. 
Resposta: 0 nosso cortlba'fe contra as concep- Nos opol11o -nos a tais concep<;:oes e apresen -

c;oes esquerdistas, seetarias, anarquistas e aven- tamos os seus prejuizos e os .seus perigos. Te
tureiristas nao e de hoje. Esse eombate e in dis- mos no 110SS0 pr6prio Partido ricas experien 
pens::ivei, porque se nao trahl apenas de ideias, cias a este respeito. Alguns camaradas deixa
mas das suas infiuencias negatives, prejudiciais, ram ose influenciar por essas eOllcepc;oes e pro
Fara a actividade prati ca do rll ovim ento anti- curaral11 aplica-Ias. Q ual foi 0 resultado? Na 
-fascista e do nosso proprio' Parili Qo. esfera de aCC;ao desses cama radas, 0 resultado 

o oportunisrno de direita te ll1~ ilOs causacIo fo i 0 eniraquecimento da organizaC;ao do Par
glan des males. A tende ncia erronea-P,ite lI oje . tido, 0 enfraquecirnento da li~aC;ao do Partido 
mais se manifesta, 0 esquercIism0, ·nao ests. c{im as massas, 0 enfraq ueci me nto das lutas de 
causando menos. ,. " - " . ,. ma.,~sas, 0 enfraqueci me nto dO recrutamento de 

Os esquerdistas empreganvpa18.'vras exaltadas ' n'O vos quadros. Julga ndo poder apressa r 0 de
e aparentemente revol uciomirias. Na pratica senvolvimento da aec;ao revo lucionari a atralles 
entrav.am 0 desenvolvimento da ac<;:ao revoiu- d~ F,ls:~o es prematura'l e e m muitos casos tlpi 
cionaria contra a ditadura fascista. ql111ente anarquistas, esses camaradas provoca-

E les dizem,.ou insinuam, pOl' exemplo, qu~ as ram assim, nos seus s ectores de trabalho, atm
lutas populares de massas js. deram 0 que tinham sos e r(;cuos eOllsiders.veis n l1 llossa aetividade. 
a dar, que ess,as lutas nao reso ivem nada e q,ue 0 90mite Central do Partido analisou a pre
se deve passar desde ja a eliecllcilo de tlu;oes para¢ao cIa jornada do 1.0 de Maio de 1964, Sem 
violen'tas, como sabotagens e atentaclos. Estas dtl vidq . (IU,e foi urna boa jorilada de luta, Mas 
concepc;oes deslliam os esforcos do movimento poderia tel' 8i,\lo incomparavel mente maior, se 
anti-f~scista e do 110SS0 pr6prio Partido, da pre- tpdos OS ~~f?i, ' c;osjiive,ssem sido enea.minhados 
paracao e desencadearnento de lutas de massas ,. panl "a rt10b1l 1 za~ao da tlasse operana e das 
(lue entretanto s ao a 1inica forma, 0 unico ca- ' massas pppulare$, para manifestac;oes, pa rali 
minho, para abalar 0 r ~gi111e fascista e cri-ar ~a<;:0t!i3 d'e traballjo e outras formas de Hccoes 
final mente condic;oes para a inS Llrre icao armada. ~,e mass'as, e nao t ivcsse acontecido, como aeon-

Os esquerdistas dize'tl1 ' tambem que nao see teteu; que d i v~rstis carnaradas, com as cabecas 
deve rn queilllar energias no e<;for<;,o para eriar aq llecidas peld r ~volucionarismo verbal, tives
so!idas organiza<;:oes, porque, 'se?(undo eles, is,o seni voltaq:'!s ~.s sllas atenc;oes para a prepara
nao e possivel elll'virtuae da.repress30 fasci sta. ca ti e~n l,arga es<e.a d de «acc;oes especiaisl>, qUe 
Para eles 0 fundamenta l e qI.te pequenos grupos na_o correspqridiiini de qualquer fonna ao 111 0-
comecem a c<;oes armadas e terroristas. 0 resto rrtento politico que se a tr avessaVa e, pOl' isso 
vinl depois. Tais cO i1cep~oes procunil11 desviar nieslllo, nad sairam, salvo C(:lsos isolados da fase 
os esforcos do trabalho de or~a!ij za c;ao, qlle preparatoria. Em varios sectores, as massas' 
entre tanto e indispensuvel para que 0 rn ovimen- populares nao foram convenientemente orien 
to democr~ltico em gem! po,;sa tel' uma estreita tadas para grandes lutas, ficaram na espectativa 
lif~a<;ao com as ma ssa:> popularcs e dirigi- las nuns casas e nO~ltros casos recna ra rn. 
Hi'. sua luta ate ~l vitol'ia. Esta expe riencia deve estar be rn viva em toda 

Temos sublinhado que quanto menos for<;a a prepara<;ao do l ,Q de Maio de 1865, hem como 
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' m'tto" , iio",· .ci;v;dad~ ""ohd;",. 0 MIU:::,TEM" "~~"' h,o, a ,om u;" 
o Partido Comunista defende que 0 governo bombas que se poderia vencer a poderosa' ma

fflscista so pela for <;a sera def'rubado. Salvo qu ina militar fas'c is ta. So a insurriOi<;ao 0 pode 
acoJ'Jtecim entos imprevistos que modifiquem a fazer. E a insurrei<;ao s6 po de ter lugar quando 
:J,Vua<;ao hoje existente no pais, se ra pe lo levan- as largas massas se eneontrarem em luta aber
tain,ento nacional, pel a insurrei<;ao armada, que ta contra 0 regim e, quando uma parte eonsicle
se por" fi m a clitadura. Mas para que uma in- rave! da,; fo rcas armadas estiver ganpa pa ra a 
su rreicao armada possa ser desencadeada com causa da revo!u<;:ao, quando 0 movimen to revo 
exito e necessario que se viva uma situa<;:ac' de lucion ario possua uma organizaCao suficiente
crise revo lucionaria, em que, por circunstancias mente forte para dirigir de facto tqdo 0 desen
diversas, 0 governo ·atrave,;sa dificuldades par- , volvim ento das lutas populares e lan<;ar com 
tiuilarm ente agudas, em que as massas popu" exito a batalha fin al. Uma revolucao nao se fa z 
lares estejam envolvidas em largas ac<;:oes, em gritando palavras irresponsaveis, mas realizan
que "\ , organiza<;:ao das fo rcas demo cra ticliJs e do um trabal ho verdadeiramehte revQlucionario . 
es pecialm ente do nosso pr6prio Particl{l, radi- Se todos compreenclerem 0 verdadeiro e tinico 
canas aos princip<J.is cent ros industria ls, nos caminho para se chegar a vit6ria, s~ todos de 
campos. 110S quarte is, nos me ios esttidantis e senvolverem pertinazmente um trabtl1h o de Of

inte!ectuais esteja m em condicoes de conduzir ganiza<;ao, se se insistir infati g2,velm ente 110 
a nosso povo a batalha deci s iva, ao a/ilsa lto a ciesenVolvimento das lutas populares, pro cu ran 
fortaleza fascista, a destrui<;:ao de todo 0 apa- do conhecer em eada momenta os S(lntimentos 
re!ho repressivo. das massas e conduzi-las a luta, 0 dia da insur-

Uns tiros e urnas bombas podem se r displ:lra- rei<;:ao e da vitoria estani muito mais proximo 
dos e atiradas por meia duzia de homens deci- do que muitos cuidam. 

«Seria a des!rui~ao da propria unidade se alguem 

comandasse a Fren!e apenas com a sua propria cabe~a ~ 

Pergunta: Pe las informa.;:oes de que dispo-
11105, as i'esolut;:6es da IIl.a Conferencia da fren
Ie Pa triotica de Lib@rladio N aciona l realizada 
em Outubra do ano pa ssado fo rom 8colhidas 
ce rn interesse e aprO!(B<;ao. Alguns radio-ouvin
tes perguntam -nos porern po rque dei xou 0 Ge
nera l Delgado de scr presidente da Junta Revo
luciona ria Portugue~a c uja sede e em Alger. 
Deseja 0 camarada Alvaro Cunhal dize r algum; 
coi sa sobre essa q uestao? 

Res posra: Para bem se co m preender a situa<;:ao, 
creio ser ci ltillembra r que na Frente Patri 6tica 
participam anti-fas.c.istas de tenden,cias mu ito 
variadas: comunistas, socia listas, republican os, 
catolicos e ate monarq uicos. Mas a F rente nao 
pretende ter 0 mono p61io da actividade anti
-l'ascista. Ba muitos demoeratas que coopera m 
com a Frente sc m estarem inteQrados nos seus 
o rga ni 5mos, nas Juntas de Ac<;:ao Patri6tica. E 
ha ainda outros que nao tem cooperado com a 
Frente. 

Para que se alargue e refo rce a unida de de 
todos os de mocratas e patriotas na luta con t ra 
a ditadura fascista nao e indispensave l a adesao 
geral e total de todus ,J. Frente Patri 6tica, em
bora esta seja actual mente 0 unico moYime nto 
em condicoes de unifiear, duma forma organi
zada, a ac<;:ao de numeroso s peque nos grupos 
politicos dispersos que nao exercem uma acti
vidade regular. Alem do esforco para 0 alarga
mento e for talecim ento da propria F rente Pa
tr i6 tica, sao possiveis ac ordos concretos e 
ac<;oes comuns de todas as for <;: as da Oposi<;:ao, 
estejam ou nao integrados nfl Frente. 

Estas form as de coopera<;ao e unidade de ac-

<;:ao sao porem uma coisa. E os metodos de tra
balho del~l tro cia Frente sao outra. Com preen de
-se que, sendo a Frente uma organiza<;:ao unita
ria, e indispensavel que nela se siga uma politica 
unitaria e que nela exista uma direc<;ao unita
ri a. As aecis oes dos seus organism os de direc
<;:ao, seja 0 Executivo da Junta Central que di
rige 0 trabalho no pais, seja da Junta Revol u
cionaria Portuguesa em Alger, tem de ser to 
madas em comum. 

Seria a destrnic;:ao da propria unidade, se al
duem comandasse a Frente avenas com 'a sua 
pr6pria cabe<;:a, saltando por <::ima das resolu
<;i5es tomadas e m comum, desrespeitando acof'- , 
dos, nao danda satisfa¢oes da sua actividade, 
criando dis.putas e violentos conflitos, procuran
do eliminar al iados e pretendendo que os re
cursos, a I'or<;a, os meios de trabalho, os instru
mentos de agita<;:ao e propaganda, passassem a 
serYi r, nao 0 movimento no seu conjunto, mas a 
sua pr6pria accao pessoal contra ria aDs inte
resses do movimento e prejudicflndo 0 desen
volvimento da luta nacional contra a ditadura. 

Tao po ueo se ria de admitir que, num movi 
mento que se pro poe estabelecer em Portugal 
um regime democratico, imperassem proces~o.s 
anti-demoenHicos de direccao. Q ualquer d1rl
gente tem a obriga<;:ao de servir 0 mO\1imento 
em que participa e nada the da 0 direito de 
pretender que 0 moYimento 0 si rva a ele. 

Por tudo isto, 0 facto de que, como resultado 
das decisoes da 3.a Conferencia, 0 G~neral 
Delgado nao fieo u em quaisquer organism os de 
direccao da Frente Patri6tica e acabou por 
sair ,desta, nao foi um mal mas urn bem, para a 
Frente e para 0 movimento anti-fascista en~ 
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4 6 MILITANTE 
g¢ral. Com a ~aida dc\J :xeneral Delgado, ~ heh~ 
te nao ficou enfraqt'l~cida mas fortalecida; 

Devo sublinhar que a. 3a Conferencia nao fe
thou as-portas apossibilidade duma coop'era : 
'r;;ao com 0 serlnor general. Tudo dependeria, 
(e de certa fornla.; quanta a nos, ainda depen
de) de ele pro}Ji-\o 0 querer e 0 saber. Infeliz
mente, as sua~ ~c\sir;;5es parecem mostrar qUe 
hem 0 quer nerri 0 sabe. 

A terem de se passar factos destes, foi bern 
que se tivessem passado nesta altura. Preten
so es ditatoria\~ , d'e diHg~ntes da Oposir;;ao te~ 
riam', numa ,fase rriais adiantada do processo 
r~volucionar io~ consequencias verdadeiramente 
tni.gicas. AgQfa, a resolur;;ao dum problema des
te ti,po p6de ~er obtida atraves de algumas de
cisoes politic;as. A passar~se urn 'caso seme
Ihante na altura da insurreir;;ao, pOl' exem plo, 
Q\l depois dela; ficaria amear;;ado 0 proprio 
exito da insurreir;;ao e a soltir;;ao custaria sem 
tl ti vida muitas vidas. 

As resolu - . eoi1fer~rlda da Frente 
Patri6tica de , ar;;ad National represerlta
rain importante pt'ogre1;sq na l3, Ua activ idade: 
Fodaleceu-se a unidade diis fcir~ as que a cons
titueni ~ Melhorou-se 0 thibalho ,de direq :ao . 
Cri':iram-sB , rio,Vas instr~m~ntos , e possibilida
,de;, d~ raFf:i ao: FiCoU mais cl~~Q ~~ta todos que 
a Jiberta r;;ao do, povo portugues tern. de ser obra 
~o proprio pov6 ,!:JCIrtu gues, que e a. luta que se 
trava em Portligal que de,cidira db t riunfo so
lJ :-e 0 fascismo ~, ,c.l ,tl,e s6 podem ~fi ~l ii ar prejui
ZO~, as ideias sev:;istianistas que ,ag\lardam qu~ 
.portugal s eja Ji bertado pOI' qual(tuer acr;;ad 
vinda do estran geiro, como que cdi ndo mila
grosamente do, ceu. 

A Frente pode a~o ra , m~Jh gr qu\o,flntes, de
sempen)1a r i,tm importante P?pel no 'aesenvol v(
menta tlg 'l ~ta n,ac io nal contra a ditad,~r ~t Exis
tem ~61~ , .m E()hores con.dir;;oes d,? ,q u~ nunca 
para a Unt~.~tl.y de ac r;; ao de toaos os demo
cralas e pah,- idta,s de PortugaL 

«Sempre dispostos a ouvir as opinioes dos Quiros 

e a encontrar solu~oes comuns por lodos ~ceitaveis » 

Per!ilunl~: Significa l.ud~ quanto aca~a de d!
zer que ,Q Par~i~p C:qm!JJ:l~sla Portugues ,conll~ 
nua a sua POll)lca de u nldade de lodas as ,for~ 
,.as anli-!ascistas? ' 

.~ . ~ _~ : ,.,.'{·~11~t .' \ ~ 
~ao 0 princ ipal 'apQ,id de Salazar) po den10 aJ u-
dar 0 povo portugLi es a libertar-se'. Jia ainda 
quem se esforce por a lcanr;;ar do governo uma 
m}sera possibilidade, d,e \~pscord,al: clo, gov~rno 
sqrn ser preso, a troco au rna pdsu; ao antl-co-

Respo;18, Sim', ~,-'iS80 que signifka e n8.6 ~p:6 - inunista. ' . .\.1 " 1'1" ~ \ ' , " ! 

deria s ignificar Dutra coisa. N6s~ , .f::o.mul]is'.ta s , .. Essas ,atlfude& nao servem naturalmen te a 
prosseguimos e prosseguiremos infatigavelril e n- ,causa anti-fascista, ern , nada contribuem para 
te a nossa politica de unidade. Nao estamos apressar a derro cada an ditadura, antes tendem 
apegados a formulas, nem qti~remos impor so- a dificultar 0 estabelecimento duma ampJa e 
lur;; oes aos nossos aliados. Estamos sempre dis- combativa unidade de ac<.;~o, tendem a travar 0 
postos a ouvir as opinioes de outros e a encon- desenvolvimento da lulfl:po p'i.llar, tendem a criar 
ttar solu c;: oes comuns por todos ateitaVeis. Con- ilusoes legalistas e puj"histas, tendem a afas
tinuamos e continuaremos trabalhando para tar as forr;;as democnHi cas da perspectiva re
unir na luta diaria contra a polftica fascista as Volucionaria. 
mais vastas massas populares. Continuamos e Essas atitudes contrariam os sentimentos das 
continuaremos trabalhando para unir mais t< massas populares; Nas lutas da classe ope ra ria. 
mais todos qu~ntos lutam para libertar POTtug~1 dos camponeses. dos estudantes, dos soldados 
da ditadura fa scista e para instaurar em Pci,r - e' jovens oficiais contra a ~uerra colonral, Unem
t u?\al urn regime democratico. -s~ portugueses de todas as tendenci?s pollticas 

E certo que ha ai,oda adversarios do governo ~l11 t i-J!lsci stas. 0 povo portl.\,gpes a,pr,~ndeu pela 
fascista que tem medo das classes trabalhado- s ua cfu ra expefiencia oue di vis,oes e nt re aqueles 
ras e da revolus aoq an'ti-fascista.l!a ainqa quem Ylte." se opoem .il. diia~lir~ fa,scistll 8,6. a ditadur.a 
espere que a d,ltad ura ~~~n~a a Call' como nesu} ~ , .. p.od~m aproV<;ltar; ,Pq;1i , I~SO, a ,., pohttca de um
tado dos con flltos e ,n il,altdades entre us ' pro- dade , d}> PartIdo Comumsta recebe a aprova
prios fa scistas. Ha ai !:!rtJ: i.ng~~uos .qu,e acredi- r;;ao aa~ ynais Va ~1a~ :~assas , po~u ! ares e da 
tam que as gran des pdten Cfas lmpenaltstas (que generalldade dos sectores de mocratlcoS, 

> t~o 

(~Iorosas e falernais sauda~oes 

aos estudantes em luta 
. .!' . ; :; .[ _, ~~ 1 f ' j 

A he roicS. luts dos es'tudarites que,neste mo .... 
mento se tr.ava rrtOstra bern que,quando~ha unL~ 
dade, (Itland6 as ma!,)sas intervem aecidi'~amen
t'@ fia luta; clll.ando existeuma fort~ organizac;:ao 
~la\1 4e5t i na ese sabem aptoveitar ao ,mesrno 
) 

r,p' I1 ..;: , " 
t e.mpo as possibilidades de ac\; ao legal e semi
-legal, a repre:ssao e 0 terror nao cohseguem 
abafar e paralisar 0 movimento, mas, ao con
trario, a~udizam 0 conflito que opoe as massas 
a camarilha fascista goven'lante. 0 movimento 
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o MILITANTE 5 

dos estudantes ganhou tal amplitude, ganhou de 
tal forma as massas estudantis , que, ana apos 
ana nem as persegui~oes 0.o nstantes, nem as 
expulsoes da Unive rsidade, nem as priso es s u
cessivas de dirigentes, impeelern que 0 (:;spirito 
revo luciomirio ela juventuele '5e manihoste' caela 
vez com maior veemencia. , 

Aos estudantes portugueses, elaqui dirigimos 
!,lS mais calorosas e fraternais sauelac;:o es, elaqui 
os felk:itamos pela sua luta corajosa, elaqui Ihes 
asseguramos a nossa intei ra soiiela riedaele. 
. Tambem e m nu merosas !utas pelas s uas rei
vinelic!;lo5es, em numerosas lutas politicas, a 
c lasse openiria e as massas populares te m mos-

trado C Gm preen er 0 valor ela unidade. Tem 
dado ao lonoo dos anos tais exemplos ele UD!

dade, que p~demos di zer: nas lutas elas classes 
trabalhadoras nao ha divisoes. 

Nao . e espirito unitario que tem faltaelo as 
massas populares. 0 que por vezes tern faltaelo 
e. orgllnizac;:ao, e iniciativa, e coordena(, i'io dos 
vbrios sectores democraticos . 

o povo e urn grande mestredos cl irigen tes 
politicos. Os democratas. te m a obr i~:ac;:ao de 
l1pren-der corn as massas e tirar toelos os ensi 
na mentos dos eXl2mplos de \1nida(le (ias massas 
popul f;t r es. 

« As dificuldades acabarao par ser vencidas 

e acabafoSe -a por realizar uma nova (on/erencia international » 

Pe rg un ta: 0 Par ti do Com u nista Portu gues tem 
afirmado que as vitorias da cJasse opera ria in
ternacional, dOs pa ises socia lista s, dos partidos 
Comunislas e Operar ios constiluem um impor
tante factor pa ra apressa r a vito ria do povo 
portugu~s contra 0 fascismo, Pela importancia 
d o problema e pelos se us refl exos que interes
sam a cl.fsse opera ria e 0 povo de Portugal, 
qller a camarada Alvaro Cunhal dizer algumas 
palavras sabre a situacao actual do movimento 
comunista · internacional? 

Respos'ts: 0 Partido Comunista Portuoues tem 
insist ielo numerosas veze~ no sentido cf~ defesa 
e fortait'lCimento da un ielade do movirnento co
munista internacionaf. Toda a acdio do nosso 
Partielo, tanto no que respeita aos prob lem as 
ideo16gicos em discussao, como que no que res
peita a acc;:ao pratica no campo internacional e 
as relac;:oes com Partidos irmaos, se tern inspi
rado pela preocupac;:ao de se procurar e m co
mum um caminho para resol ver as dificuldades, 
gplanar as diverge ncias e es tabelecer, na base 
dos principios do ma rxismo-Ieninismo, conc!u
soes e acordos mlltuamente aceitaveis. 

Em varias acasioes 110S ultimos a nas, 0 Par
tido Comunista Portu gues fez sugestOes cons
trutivas com este objectivo e os factosmostram 
como elas co rres pondi am as exigencias da s i
tuac;:ao. A 110ssa orientac;:ao tern sido e co ntinua 
a ser determinada pelo prop6sito de tudo fazer 
para defender e refon;:ar a unidade, de tudo 
fazer para impedir a cisao do movimento co
munista internacional. 

A unidade do movimento comu11ista. interna
cional, a unidade do cam po socialista, consti
tuem urn factor de decisiva importanci8. para a 
luta contra 0 imperialismo, pa~a assegurar os 
exitos dos paises socialistas, da c1asse operaria 
elos paises capitalistas e do movimento nacio
nal · libertador, para a vito,ria da causa da liber
dade dos povos, da independencia das nac;:oes, 
da paz, da democracia, do socialism o, do co· 
munismo. 

Como sublinhou 0 Comite Central do P ar ti do 
Comunista Portugues no comu nica do aa sua 
reun iao de JaneTro ulti m6;,acordos coneretos 
com vistas a accao comum ';c ontra 0 ini migo 
comum constitue;n, no enten (ier do nosso Par
tido,uma das elireccoes fundamentai s dos asfor
c;:os para salvaguardar e for talecer 8. unidade 
do movimento comu nista. 

Consideramos da mais a lta impor tancia para 
o reforc;:o ela unidade e da cooperac;:ao dos pai
ses socialistas, e para a salvaguarela ela unidade 
do movi mento com unista intern acion al, os en
(ol1t1'os, acordos e declarac;:oes que tivera m lu
gar quando aa recente viagem do primeiro mi
nistro do <;loverno sov ietico e membro do pre
sidi\1lTI clo 'Comite Central do Par ticlo Co munis
ta da Uniao Sovi~tica, camarada ICossi guine, ao 
Extremo Oriente, Sao passos preciosos para 

't o do 0 movimento cQmunista. M.a l seria que 
quai sque r impac ie ncias, precipitat;:oes OU apego 
a soiu t;: oes feitas, prejuclicassem os resultados 
obtidos e 0 aproveitamento amplo das no vas 
perspectivas que se abriram. 

As clivergencias existentes nao se poderao 
todas s olucio nar num curto DraZQ. 0 fun da men
tal e que todos ten ham co'mo objectivo solu
ciona-Ias em comum. 

C ontinuamos pensando ser essencial a dis
cussao franca e fraterna entre os Partidos Co
munistas e Operarios, 0 reco nheciment? cla 
igualdade, da indepenelencia e cla sobera~ la ele 
todos os Partidos if[l1aOS, e naG ingerenc!3, por 
parte cle qualq uer Partido, na vida interna de ou" 
tros Partidos. Continuamosa considerar neces
sario 0 confronto de opinioes entre todos os 
Partidos numa f.lova Conferencia internacional 
dos Partidos Comunistas e Operar ios . Defende 
mos tambem, conforme consta de diversas re
solucoes do Comite Central do nosso Partido, 
qu e haveria todas as vantagens em que a oden 
tac;: ao ~eral para a preparac;:ao da Conferencia 
fosse obra do in ovimento comunista interna
cional no sell conjllnto. 

o Partido Comunista Portugttes tern sempre 
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insisiido em que aq uilo que une os com unistas zar uma no encia in tern acionaJ, nao 
de todos os paises e superior aquilo que nos «para oficialt cisao., como tern afir.mado 
ll ltimos allOS tem tendido a separa-Ios. vozes pessi mistas, mas para r.efon;ara unida-

Confiamos em que as dificuldades acabarao do e a coesao de todo 0 ' movin1ento,~o,munista 
por s€r venciq&s e que se ac&&&ra por reali. internacional. i '- 'i, 

«A defesa do Partido continuara a ser 

urn problema central da nossa actividade» 

.. Pergunta: Uma ultima pergunta, camarada 
Alva ro Cunhal. Nqs ultimos anos, a PIDE pren
d eu numerosos me'rnbros do Partido Cornu nista 
Po rtug ues, ineluindo militantes com tare fes de 
direcyBo. Nao sao esses golpes suscepliveis de 
com prometer gravemente toda a actividade do 
Partido? 

nos, que se nao p'ren4esse, tortu rassee ittatasse 
com unistas, a 'pr6pria existenc:ia ,'da di tC\¢Ura 
fascista ficaria em perigo dentro ', dum ;{;u't't o 
prazo. Por isso tem intensificado.'i'edevemos 
coniar com que intensifique ainda mais 'as per
segui~oes contra 0 Partido Comun-i sta. Mas 
nao conseguini 0 seu fim. r 

Foi na ciandestinidade, foi debaixo da cons': 
Resposta: E verdade que n,umerosos mem'bros itante ac~ao repressiva da ditadura fascista: que 

do Partido, incluindo quadros responsaveis, telll, o 'Partido Cornunista Portugues se forjoll e for
nos (lltimos anos, caido nas maos do inirnigo. mOll como urn grande partido nacional , que 
Nilo se t rata de urn fac to novo na vida do Par- ganhou urna infJu encia, prestigio e autori dade 
tido COlllunista Portugues. Lutando ha 39 anos que~ nin gu em ousa co ntestar. 
nas condi<;oes de ciandestinidade, a Vida e acti- Ao terror fa;=>C)ista, respondem as comunistas 
vidade do Partido tern custado pesadas baixas com a ,sua ceragem, a sua determina~ao , 0 seu 
nos seus quadros. Nestes 39 anos, milhares de sacrifieio pessoal, a sua dedica~ao ao Partido, 
com unistas foram pres os, torturados, sofreram it c1asse operaria e ao povo portugu es, 0 Par
longos a nos de jJrisao. Mas a pergunta tern ra- tido orgulha-se daqueles muitos t:Jbssos melho
zao de ser, pois muitos camaradas e amigos se res camaradas que, neste mom ento, sofrem tor
inqu ietam pel as perdas que temos sofrido, pre- turas porque se recusam a prestar deClara~oes 
cisa mente num mom ento em que se coJocam ao inimigo, e daqueles muitos outros; e dos me
reran te 0 Partido grandiosas tarefas. Ihores que .. e enCOlltram nas sinistras prisoes 

Com as tiltimas vagas de prisoes, os fascistas de Salazar. Daqui "riles dizemos: < Confiai, que
cOllseguiram em alguns casos destro~ar tempo- ridos camaradas. 0 Partido nao vos esquece. 
raria mente organiza<;oes Jocais e de empresa. Tudo farem os para vos arran car as maos do 
Nout ros casos, pela prisao de camaradas 1'es- inimigo , e ,estamos certos de que havemos de 
ponsaveis, algumas organiza~oes tern ficado libertar-vos >. 

lon go te mpo sem liga~ao com a Direc<;ao do Os cbll1 unistas tem feito grandes sacrificios. 
P arti do. Sucede tambem que, por vezes, a poli- Estao dis postos a fazer mais e maiores para 
ci a nao pren de todbs os ll1embros do Partido abrir call1inho para a vit6ria. Nem prisoes, nem 
.que localiza como tal, preferincio vigia-los para crueis tor turas, nem satides arruinadas, nem 
tentar, por eles, chegar a atingir 'o aparelho vidas in teiras nas cadeias, nem assassinatos, 
clanclestino central. Das prisoes resl,llta ai nda nada, nada conseguini impedir que 0 Partido 
um mais la rgo conhecimento pela PIDE dos Comunista Portugues prossiga 0 seu gJo rioso 

I 1I.0S50 S metodos de traba lho e de organiza~ao. caminho. Podem todos estar certos: assim como 
E evidente que tais golpes nos causam dific ul- nao 0 conseguiu no pass ado, 0 governo fascis
dades. As medidas serias Dara a defesa do Par- ta nao consegue e nao conseguira impedi r que 
tido que tem sidotoma'das exiQem um recuo d Partido Comunista se mantenha a frente da 
tempo'rario num ou noutro monlento, num~ ou cJasse opera ria e das massas populares, na van
noutro sectorda actividade parti daria./ Em tais guarda do movimento nadonal anti-fascista. 
situa<;oes, 0 mais perigoso e nao compreender ' Nada conseguira impedir que a luta popular, 
que, mu itas vezes, para manter no conj ilnto e corn os comunistas nas primeiras filas de com
nos sectores decisivos uma posi~aQ de of ens iva, bate, se desenvoJva, ganhe no va amplitude, 
e necessario saber recuar naque1es sectores adquira aspectos novos e superiores e con duza 
mais expostos a acc;ao do inimigo, naqueles ' (inevi tavelm ente conduzira) a ins\lrrei<;ao na
sectores onde se verificam perdas mais ser ias cional, ao derrubamento da ditadllra fascista, 
ou pei'igos mais eminentef'. ii" conquista para 0 nosso povo e para a nossa 

A defesa do Partido continuanl a ser urn pro- patri a da !iberdade, da democracia, da paz, da 
blema centmJ da nossa actividade pois nao ha independencia. 
razoes para esperar um abrandamen to da re- T eruos a certeza da vito ria final e vencere-

'_ pter~Ba(J, 0 govern o fascista sabe tao bern como mos! 
~ --------------------------------------~-----------

--- ( NOTA: Os sub-liIulos sao da responsabi!idade de «0 t-1i1itante» ) 
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ORGANIZAR PARA 
N0 seu relatorio a reuniao do CC de Abril de 

. 1964 0 camat'ada Cunhal come<;:a assim 0 
capitulo referente a organiza<;:ao: 
. .0 Partido insiste em que a tar~fa de orga
nizar e uma tare fa central e decjsi\!a.lnsiste na 
necessidade, nao so de fortalecer a sua propria 
organizac;:ao, a organizacau do Partido, mas de 
fortalecer todas as formas de organizac;:ao nao 
partidarias, legais, semi-Iegais ou ilegais. Insis
te na necessidade de aproveitar as organiza
c,:oes legais existentes e tentar mesmo criar no-

, vas organiza<;:oes. E insiste em que, sem cum
prir essa tarefa, nao se podeni conduzir 0 mo
vimento anti-fascista a vitoria >. 

ja depois deste relatorio ter sido apresenta
do tiveram lugar no pais importantissimas lutas 
da classe opera ria, dos estudantes, etc. Estas 
lutas que tern sido largamente referidas na im
prensa e na radio do Partido, sao a confirma
<;:ao clara que para lutar e preciso, e absoluta
mente necessario organizar. 

Quando dizemos que as lutas dos ultimos 
tem pos sao mais uma confirma<;:ao da necessi
dade de organizar nao pretendemos referirmo
-nos apenas as lutas que terminaram em vito
ria, mas tambem aquelas que terminaram sem 
alcan<;:ur os objecti vos que se propunham. Assim, 
se se deve salientar, por exemplo, 0 facto de os 
operarios da CUF, terem ' sabido nao apenas 
mantet, mas aumentar 0 seu espirito de luta ao 
Ion go de muitos meses, deve iguulmente salien
tar-se que isso se deve ao facto de eles terem 
sabido conservar urn minima de organizac;:ao 
propria aproveitando ao mesmo tempo com 
muita inteligencia a organizac;:ao criada pela 
propria direcc;:ao da empresa, que como e bern 
de ver se destinava nao a servir os trabalhado
res mas a criar-Ihes ilusoes, a socavar 0 seu 
espirito de c1asse. 

Se os pescadores algarvios alcan<;:aram uma 
bela vit6ria no comec,: o da safra do ano passado 
isso se deve ao facto de eles terem criado as 
suas comissoes de unidade e manterem-se uni
dos em volta delas durante a luta. 

Se os estudantes tern conseguido manter in
tacta ao longo de muitos meses, apesar da bru
tal repressao que sobre eles tern sido desenca
deada, a sua unidade e combatividade, isso de
ve-se ao facto de por detras delas existir uma 
boa organizac,:ao do Partido e organiza<;:oes le
gais e semi-Iegais que tern mantido urn est rei to 
contacto com as massas estudanti~. Estes exem
plos podiam multiplicar-se que sempre eles nos 
diriam que sem organiza<;:oes, as lutas e ainda 
mais as lutas vitoriosas sao quase impossiveis. 

Os prejuizos que resultam para os trabalha
dores quando eles se lan<;:am em,a j.:<;:oes reivin
dicativas ou outras sem cui dar antecip~damen
te da sua organiza<;:ao estao bern patentes na 

paralisa<;:ao recente dos operarios da fabrica 
do Cobre, no Porto, durante 15 minutos. Os sa
larios dos operarios do Cobre nunca foram ele
vados, ma~ com a subida do· custo de vida eles 
tornaram,.,~ mais que insuficientes. Foi para 
pedir aumento de sahirios que eles paralisaram 
o trabalho, mas porque nao souberam eriar 
uma organizac;:ao, para orientar e impulsionar a 
luta, bastou que urn patife dum engenheiro 
amea<;:asse com a policia para que im ediata
mente os trabalhadores mais receosos :;tbando
nassem a concentra<;:ao e quebrassem a unidade 
tao necessaria e fundamental para atingirem OJ> 
seus fins. 

Sao bern conhecidas as aspira<;:oes de muitos 
trabalhadores do Norte, nomeadamente da Car
ris, metalurgicos, construc,:ao civil e outros que 
desejam ver os seus sahirios equiparados aos 
seus camaradas do SuI. 

Sendo como e, esta aspirac;:ao absolutamente 
justa, uma Vez que desapareceram ha muito as 
diferen<;:as que havia no custo de vida entre as 
duas r'egioes industriais mais importantes dQ 
pais, ela s6 nao foi ainda satisfeita o,u pelo me. 
nos atenuadas as diferenc;:as existentes porque 
aos trabalhadores do Norte tern faltado uma or
ganiza<;:ao devidamente estruturada e suficien
temente combativa para se impor ao patrona
to e ao governo. Estes exemplos, a que tambem 
podiamos juntar outros, sao como os primeiros, 
ainda que por formas diferentes, a comprova, 
c;ao que agora como sempre, a organizac;ao e a 
pedra de toque de todas as lutas dos trabalha
dores e das massas populares. 

Pela importancia que tern para a unidade e 
as lutas da class,e operaria referir-nos-emos em 
especial, as comissoes de unidade e comissoes 
sindicais. 

Comissoes de unidade 

As comissoes de unidade, cor1tintlam a ter 
papel preponderante na condu<;:ao das lutas da 
classe operaria e das massas em gera!. Lamen
tavelmente 11a ainda muitas incompreensoes 
quanta a sua utili dade e muita falta de maleabi· 
lidade quanto a sua forma<;:ao. Por medo da re 
pressao fascista e das represalias patronais, 
sao muitos os trabalhadores mesmo dos mais 
esclarecidos que rece·iam fazer parte duma co
rnissiio de unidade. de classe, sindical, etc,. Es
te receio, sendo perfeitamente compreensivel, 
tern de ser vencido. Num pais como 0 nosso, 
onde a parte mais reaccionariijl da burgnesia se 
instalou no poder e 0 governo que esta ao sell 
servic;:o conduz toda uma politica favorave l a 
essa burguesia e desfavoravel ao proletariado 
e ao povo, nao se pode esperar qllalquer melho
ria que nao seja arrancada pela luta. Para a 
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imensa maioria dos trabalhadores portugueses 
esta tambem claro que se nao pode partir para 
a luta isoladamente. A firmeza e combatividade 
dos trabalhadores nao e a mesma quando se 
dirigem individualmente ao patrao ou vao acom
panhados com outros companheiros de trabalho 
e apoiados na vontade e na forea da classe. 
Alias, 0 respeito do patrao para com os traba
lhadores e as suas reivindicacoes tambem nao 
e 0 mesmo quando eles se apresentam isolados: 
ou quando vao apoiados nas massas. A diferen
ea entre cada uma das situaeoes, e que, quando 
o operario se en contra isolado perante 0 patrao, 
ele pede, solicita, quase , mendiga lim aumento 
de salario ou outrasregalias,mas quando ele 
esta enqu6drado numa comissao e te'ndo atras 
de si a forca dos seus companheiros de traba-
11lO"ele exige aquilo a que tem direito, ele nao 
oeixa ao criterio do patrao aquilo que este 
entende ou nao dar-Ihe, ele apresenta as suas 
reivindicacoes e dispoe-se de maneira gera l a 
lutar pOl' elas ate que sejam satisfeitas. Daqui 
a razao porque se insiste e se insistirs, para 
que em cada empresa, em cada classe profiss io
l1al, se formem organism os representati vos dos 
trabalhadores. 

Quando se diz que ha falta de maleabilidade 
na formacao de comissoes de unidade, q uere-se 
dizer que por vezes, nem sempre Sf' encontram 
as formas mais adequadas e aceitaveis para a 
formac ao dessas c;omissoes. Os efeitos da re
pressao sobre os trabalhado res tem deixado 
marcas muito fundas. Precisamente porque 0 
governo fascista se encontra ao serv!co do 
grande capital e que ele atira com todo 0 seu 
aparelho repressivo contra ostrabll.lhadores e 
o povo. Toda a resistencia da classe operaria 
contra a exploracao e alvo das majores violen
cias e arbitrariedades; sen do assi m e com preen
sivel que ha ja certo receio de muitos trabalha
dores a pertencerem a uma comissao de uni
dade, a fazer parte de qualquer organismo que 
tenha de aparecer defendendo os interesses do 
colectivo. A falta de maIeabiIidade esta no facto 
de nell1 sell1pre se encontrarem as formas de 
til trapassa r esta di ficuldade que muitas vezes 
reside apenas no nome a dar aos organism os 
que se pretende erial', na maneira de os formal', 
nas formas deles reunirem, no nUlllero de pes
soas que os devem cOl1stituir, etc. 

Tambem nem sempr& se atende as tradicoes 
de luta existentes em cada empresa ou classe 
profissionaI, assim como as experiencias posi
tivas e negativas dos trabalhadores relaciona
das ',com aexistencia de organismos unitarios_ 

No que se refere a vida das comissoe~ de uni

dos traba!ha sempre mais vantajosa sc , 
pel a sua li gacao as massas e apoio que recebe 
delas consegue impor a sua IegaJidade e neste 
aspecto ha variadissill10s e ricos exemplos. 

Ainda que deva ser para aqui, para a !egaJir" 
zaQao dos organismos unitarios que devem if,' 
os maiores esforyos nao se deve pellsar que a 
semi-Iegalidade duma comissao de unidade E: 
impeditiva dum bom trabalho de massas. 

Tomemos a exem plo dos pes cad ores de Ma
tosinhos. Estes valentes trabalhadores do Mar 
que desde ha an os vem travando uma serie de 
importantes e corajosas lutas, t em a sua comis
sao de unidade formada. Esta com issao apesar 
de nao ter uma vida comp!etamente legal ner):! , 
pO l' i~so tem deixado de desempenhar um papel 
valiosiss im 0 nas Iutas da classe. A confianc¢ 
dos pescadores na sua comissao de ullidade e 
mui'to elevada. Basta que cIa decida, sempre <;i.e 
acordo com a vontade das rna'3sas que< tal ,dia 
nao se vai ao mar porque os industriai s da:con
serva querem 0 peixe quase dado, par('l, que 
cerca de 6 mil trabalh Cl dores se rec use'1;ll como 
um s6 a embarcar.'Basta que essa rneSlna co
missao correspondendo ao espirito anti-saiaza
rista cia classe decida que num feriado como () 
5 de Outubro se nao deva trabalhar para q dEl' 
ninguem trabalhe. Este e um riquissimo exem
plo a demonstrar que para a formacao e exij;
tenda duma comissao reprcsentativa de traba
lhadores nao se podem ter ideias.feitas au re
ce itas preparadas de antem ao. E preciso te r 
e m conta a eXDeri encia do Partido acumulada 
durante m uitos an os tal como a vontade e a 
experiencia dos trabalhadores. A fo rmacao de 
comissoes representativas dos trabalhadores 
que organizem e orientern as massas nas suas 
!utas e pois uma necessidade que ha a satisfa
zer sem pel:da de tempo, tendo evidentemente 
sem pre presente que estas comissoes tem de 
gozar do apoio das massas e que os elementos 
que os corllpU;reram dev('lm destacar-se pela 
sna seriedade e combatiVidade. 

o facto de nos referirmos aqui fundamenta! 
mente' a c1asse openiria nao significa que est a 
mesma or ien1ac3o mi.o seja de maneira gera! 
valida paraoutra::; classes e camadas da popn
lacao. 0 que enecessario e que para cada um 
dos casos, quer se trate de camponeses, estu
dantes ou intelectuais S€ tellha igualmente em 
conta as condicoes concretas, dipnsi(,:ao e tra. 
dicoes de Iuta, 0 meio, contra quem e porque 
formas ela vai sef Qonduzida, etc. 

(omi$so€s sindicais 

dade ou outras, conVem tel' igua!mente muito A necessidade de formal' G:.omissoes sindicais, 
.e m conta a opiniao dos traba!hadores quanto t em, erradamente, sido vista no 'Partido s6 em 
ao que pensam sabre a legalidade ou semi-Ie- periodos de eleiyoes nos sindicatos e mesmo 
ga lidade das mesmas. Naturalmente que a exis- assim nem sel11pre ou com antecedencia que 
t encia duma comissao de unidade ou de classe seria de desejar. A subestimacao evidente quan
que tel'!} de aparecel" defendendo os interesses · to a este aspec{o do trabalho do Eartido tem 
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~ ausada 'serio~ prejuizos qiter para 0 prestigio 
'e inflllencif! do Partido entre as massas; quer 
para os interesses dos trabalhadores. 0 facto 
'de nao haver c6titintiidade no trabalho sindical 
leva a perda de Ih1hitos e .de posi<;:oes tao ne
cessarias para ajudar a consciencializa<;:ao re
voludonaria da ciasse opera ria e a satisfa<;:ao 
de algumas das suas reivindica<;:5es. 

Nao serb. preciso recuar muito nos anos para 
encontrar exem plo de trabalho sindical perm a
l1ente ou quase permanente, assente em comis
"~'5e~ .'sin dicais e em classes tao importantes co
mo os corticeiros, constru<;:ao civil, texteis, me
talurgicos, vidreiros e outros. Em algumas des
tas classes profissionais, ja pelas tradi<;:6es, ja 
pel a elevada compreensao que havia acerca do 
trabalho sindical, existiam quase permanente
nlente co missoes sindicais que, eram reconhe
ridas pelos trabalhadores e realizavam um born 
trabalho de, ~ob,ilizas:ao das massas em volta 
de certas relvmdlca<;:oes e no desmascara men· 
to ' dos abusos e arbitrariedades patronais. 

Se as classes profissionais como os corticei
ros, constru<;:ao civil, vidreiros, etc, tem hoje 
uma actividade sindical muito mais reduzida ou 
praticamente nula, isso nao se deve, ao facto 
de os trabalhadores terem deixado de se inte
ressar por este tipo de trabalho mas antes por
que se deixou quase no esquecimento a impor
tanc ia dos sindicatos nacionais, como meio de 
mobiliza<;:ao das massas. Esqueceu-se aquele 
tao lucido ensinamento de Lefline acerca do 
trabalhQ nos sindicatos reaccionarios quando 
dizia: .E preciso saber suportar toda sorte de 
sacrificios, ultrapassa r os majores obstaculos, 
afim de conduzir uma propaganda e uma agita
<;:ao sistematica, perseverantes, obstinadas e 
pacientes justamente nas institui<;:oes, socieda
des, organiza<;:oes, - mesmo nas mais reaccio
narias - portanto ond,e estao as massas prol e
tarias ou semi-proletarias», (<<Doenc;:a Infantil») 
As comissoes sindicais formadas na mesma base 
unitaria das comissoes de unidade e ou'tras sao 
pois um a necessidade ainda mais imperiosa na
quelas classes profissionais onde as mas§.as 'se 
habituaram a co ndu zi r muitas das sua~ re ivi n
dica<;:oes atraves dos sindicatos, E evid'ente q1ae 
nas condi<;:oes dum regime fascista como 0 que 
existe em Portugal, tem de haver 0 cui dado de 
alertar constantemente os trabalhadores para 
nao confiarem a luta sindical a soluc;:ao de to
das as suas reivindica<;:oes. me'sm'o que 'a frent~ 
dos sindicatos se encontrem direcc;:oes da s'i)~ 
confian<;:a. Os sindicatos nacionais fazem parte 
da engrenagem corporativa que visa toda ela, 
nao a defender as massas populares da e'xl?f.6-
ra<;:ao mas a facilita-la tanto quanto possiver. 
No entanto, as intenc;:5es dos fascistas sao ;t,lma 
coisa, as ac<;:oes e for<;:a das massas sao lima 
outra bem diferente. A experiencia tern demons'
'trado que apesar de todas as limitac;: oes ex is
tentes 11a e11grenagem sindical os trabalhadores 
quando utilizam os sindicatos unidos e em forc;a 

conseguerrt aldinc;: ' lfhpoftaHt~s ~H8ri~s. Quan~ 
do recentemente os operarios lias curtumes ~ 
empregaclos bancarios, como al]tb b" opera
rios dbs telefone§: Carris de Li sbbii e Porto e 
tantos outros re fi ltzaram pocleroi:las lissembleias 
e concentrac;:oe§ rids seus sindidHosmostraram 
como atraves da lUta sindical alltida a luta nas 
empresas e possivel arranct1r hlimentos de sa ~ 
lar ios e vencimentos, fazer reCltar 0 patronato 
e 0 go verno nos seus desejos lie maior explo
rac;:ao, 

Mas estas i m portantes ac'<;:o'es conduzidas nos 
sindicatos ou em volta deles s6 foram possiveis 
porque os trabalhadores sotlberam antes criar 
as s uas comissoes si ndicais, as quais pelo bom 
trabalho realizado e Del 0, apoio que tinham 
atras de s i se il'npuseramao patronato. 

A fase ascensional que se verifica na litta re
volucionaria no nosso pat'S, coloca ·nos 0 p ro
blema da seguinfe forma; p'a~a que cres<;:am na 
m")dida do necessario e ~l'o possivel as lutas da 
classe opera ria e das mas'sas ,\:JOpulares, e pre~ 
ciso organizar, mas para org'anizar na medida 
do necessario e tambem do possivel, e preciso 
lutar 'e lutar com afinco e c'om urgen cia, para 
(!rgantzar a classe operaria e os trabalhadores~. 
E preciso Vencer todas as resistencias e incom~ 
preensoes a'cerca do trabialho de organizac;:ao 'e 
compre'e'n?,'e ( a orienta'<;:ao do Partido tao cla
ramente expi-'es$a n'o r'elat6rio do CC a reu
niao de Abril de 1964, quando diz: 

• Por todas a§ dificuldades que apresenta 0 
\~abalho de orga~iza<;:ao nao e do agrado da· 
q'ueles que pretendell1 resolver os complexos 
problemas dum,a revolu<;:ao vitori osa sem grande 
t'rfl,balho, 'Prcepar'at6 rio. Quando OllVem dizer que 
ej\~ c'ess:a"rj'o organizar as forc;:aspo liticas anti
-fascis tas', e organizar os op'er'arios, e organizar 
os campane,ses, e organiz-ar os pescadores, e 
organizar os estudantes', e 'o rganizar os intelec
tu'ais" e organizar os mil ita res, e organizar os 
j6(;e"n's, e organiz~f as mulheres, e organ izar as 
lut~s 'sejam grandes ou pequenas, achall1 dec i
did'aiIJ'e'nte que se trata dum trabalho dell1asiaclo 
mo'r\o'so e diffe il e dizem que « assim nunca mais 
$~)a c hega »'. A verdade e inversa. A verdade e 
'9,uechega(" rpos se soubermos organizar, e 
nunca chegaremos se nao 0 soub ermos •. 

A organiza~ao do Partido decide tudo 
~ ~ , 

, ~ necessidade de organizar a classe operaria 
e as massas populares para se oporem a explo
raSiao e melhorar as s uas condi<;:oes de vida, a 
luts. dos soldados e todos os anti-salazaristas 
,contra as guerras coloniais, a luta contra a re
.pressao e pela amnistia, a luta contra a escas
sez de generos e a vida cara, a luta pelos direi
tos da juventude e das mulheres, a luta contra a 
censura e pelas liberdades democrati cas e sin
dicais, etc, nao pode fazer esquece r que toda 
esta imensidade de tarefas s6 pode s,er cumpri'
da se por detnis delas estiver a organiza~ao dQ 
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Partido. 
Para alem de c aver r, c1asse opersria e ao 

seu P artido, 0 Par tido COl11unista, urn pape! 
ciecisivo na preparac;:ao e desencadeamen to cia 
revoluc;ao demo cnitica e nacio nal, aco ntece 
ainda que dada a ausencia de ou tros partidos 
da oposic; ao organizados no interio r do pais, 
cabe aos comunistas urn papel ai nda mais im 
portante, ai nda mais decisivo . 0 110S80 povo ha" 
bituou -se a ver, a pressentir, por detr[ls de 
quase todas as Intas, sejam eias de openlrios e 
carnponeses , da juven,tude ou dos intelectua is a 
aev30 do Part ido, 0, esfo rc; o dos seils ftjnciona
rios, das suas organizac;oes e mili ta nte~. Hojc 
mais que !lllnC,a., sem estas ac<;:oes, sem este es-

A greve dos 

forc;o nao h&., de di zer'se, Jpta pos~i; 
vel. Daqui a ne . ,Clade ge insistir se rnpr.8 
mais e rnais para se refor<;:a rprn as or~an ~ za 
<;:oes, para se recr Utarem novos rnilitantes, pa 
ra se alargar a organiza<;:ao a 1l0vas ernpresqs 
e c lasses profiss ion ais, a q uarteis e escoias, 
10caJidades, regioes; onde ela nao existe ai nda. 
So assirn e possivel aJa rgar a Inta a e"cE\!a 
national aproveita nc\o as perspectivas reVOI Il
ciomirias que continllam e contimHlrao .a 
crescer. 

o reforc;amento da QFganiza~ao do Pilrt ido, 
e pois urn a tarefa vital, SeI]1 0 consel,itir rnos 
nao e possivel dar a lut~ .oj n1p ulso quo ('Ia ne
cessita e exige. 

f\ s lutas travadas em Abril de 1964 no A!<;iar- cia luta. A greve sur~~e como decisao dos pes
i ve aharcaram milhares de traba lhado-;-es. eadores que se reuniram para Elsttlaa r 0 q'ue 
Durante mais de duas semanas, pescadores, fazer para obrigar 0 patronato a satisfazer as 
conserve iro.s, cam poneses e ouiros trabaiha·· suas reivindieac;oes. Por outro lado, iniciam ll. ,i 
do res, levararn a cabo, nos portos, nas Libri- greve lim grande n(tmero de peseadores 0 que 
cas e nas ruas, num erosas acvoes contra 0 facilitou a adesao dos outros port05. , 
fascismo e por uma vida melhor. Durante to do 0 tempo 9ue durou a greve, 1.B 
, No centro de todo este vasto movimento dias, 0 fascismo lan<;:oLl contra os pescadores 

popular que se estendeu de Lagos a V.l~ . S . um forte apa relho repressivo e oeupou militar'
Antonio, situa-se a greve dos pes eadores. me nte a provinci a algarvia, to davia, a unidade 

A meados de Abril, inicia<va·se a safra da e a combatividade dos 'pescadores, a poiados 
sardinha. De Lagos, diri ge1l1 r se a Portim ao J)eIas lar<;~as massas de trabalhadores da costa 
(sede da eapitania) algumas dezenas de pes- a lga rvia fizeram recuar 0 fa scismo e imp use
cadores que exigem melhores eoncl,i<;oes de ram a vH6ria. 
trabalho na safr-a que se ia ini ci ar. A recusa Em bora 0 ec.lodir cia greve apare<;a com um 
do patronato em satisfazer as s uas rei vindiea- canlcter expon taneo, ela perde ra esse earacter 
<;:oes, respotJdern eles com a recusa em assi - se tivermos em conta to do 0 processo do seu 
nar as matric,uIas. • desenvolvimento e, a integrarrnos no ambiente 

Ao tomarem esta p08i<;ao os pescadores de politico que se vivia no pais e, mais particular. 
Lagos e ncabec;am a luta de todos os pescado- mente no Alga rve. 
res a lgarvios e, por isso mes l110 sao a poiados As condi<;: oes de vida do nO S80 povo agrava-
por t oda a c1asse. ram-se extraordinariamente. No caso particu-

Arrasi ar os companhei ros dos diferentes lar dos pescadores e dos conserveiros , seus 
portos para a aevao ern defesa das reiv indi ca- mais firm es aliados na greve, a situa<;:iio e ainda 
<;:oes apresentadas, condi,~ao imprescindivel pi or, dado que se estava no fim dos 3 fneses de 
pa ra 0 exito da luta aue haviam enGabe,~ado. c!efeso, 0 pedodo mais negro pa ra estas classes, 
Animados da firrne d eeisao de veneer eles 0 grande deseo ntentamen.to r einan te nos 
soube ram resolver este e mui tos outros pr o - peseadores por ca Llsa das suas miseraveis 
biemas que se Ihes depararam no decorrar condic;oes de vida, foi estim ulacio pela prepara
da luta. \ <;:ao da jornada du 1.0 de Maio . Por toda a pro-

Depois de se te rem reeusa do a assinar as vind a algarvia 0 Partido havi a lal1 vado milha
matr iculas, os pescadores de Lagos que se res ( 60 mil) de manifestos e targetas apelamdo 
havia m deslocado a Portima o: procuram os para as trabalhadores al garvios fazere m do 
companhei ros desta terra a quem expoe m a dial 1.0 de Maio uma grandiosa jornada de luta 
a s ua POSi<;:30 e os incitam a lutar, gan hando por melhores condi <; oes de vida e con tra 0 

a s ua a desao para a luta. Nesta reun iao con- fascismo. 
junta Os pescadores dos dois por tos tomam a Directa mente aos pescadores fora m di rigidos 
decisao de s6 irern ao mar quando forem me- varios manifestos nos quais, alem dos apelos 
iho radas as suas eondi<;:oes de t rabalho. para que fizessem do 1.0 de Maio uma jornada 

Porti mao e, 0 maio r cen t ro piscat6ri o do de luta os incitava a reivindiearem melhores 
Algarve. 0 facto de os pescadores deste cen- con divoes de trabalho na safra da sardinha que 
tro se tere m deeididos a luta teve grande se ia iniciar, manifestos. esses que os proprios 
i!llportancia para 0 ulterior desenvolvi)11ento POl' sua iniciativa -fd- apailhavam. e ~ faziam 
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o MILITANT£<: 11 
chegar aos seus eompanheiros. 

A palavra de ordem larl \:ada pelo Partido 
correspondeu inteiramente aos anseios dos 
pescadores e cles dispuseram-se a Juta pelasua 
co ne reti za\:ao. Se, quando os pescadores de 
Lagos se dirigiram a Portimao nao pensavam 
na g reve nem prev i~ todo 0 ulterior desen
volvimento da luta, iam no entanto anim ados 
da firme decisao de iutar pel a conquista de me: 
Jhores co ndi\: oes de t rabalho. A greve e preci
samenre a resposta firme dada a recusa do pa~ 
tron3to em satisfazer as suas reivindica<;oes; 
res posta que exprime quanto era firme a deci 
sao de luta, criada antes da chegada do dia da 
assinatura das matriculas. 

A organizil~ao da luia 

Como se disse a iniciati va e 0 centro motor 
da gh;ve cabe aos peseadores de Lagos e, em 
certa medida tamb(~rn aos de Porti mao. 

Embora Lagos seja um dos mais pequenbs 
centros piscatorios do Algarve, foi ai · que os 
peseadores, impu!sionados pel a ac<;ilo do nosso 
P~rtido ; disc 'utiram entre si os seus problemas 
e~prepararam para a luta em prol da melhoria 
das suas condi<;oes de vida. 

Ao lan<;arem-se na luta por r'eivindica<;oes de 
interesse para toda a classe o's pcscadores de 
Lagos vinlm fa cilitado 0 seu papel dirigente e 0 
de gan har os restantes companheiros para a 
iuta . A soltJ~ao deste problema, 0 de arrasta r a 
luta os pescadores dos diferentes po rtos, revela 
urna vez mais d que e a iniciativa criadora das 
massas. 

Da reuniao conjunta dos pescadores de La
:;ios e Portim ao, saiu a decisao da greve e t am
bem a de se enviar estafetas aos diferentes po r
tos para anuHciar aos, seus companheiros as 
decisoes tomadas e co nclama-] os a luta. A no
ticia ~ncheu de jubilo os pescadores e as mas 
sas trabalhadoras. Em Olhao a noticia da greve 
espalhou-se rapidamente. Uma muitidao caleu
lada em ma is ds 3 mil pessoas desfilou pe!as 
ruas aos gritos: '«os pescadores algarvios estao 
em greve>, "temos fome», «queremos melho're's 
c ondi<;oes de trabalho ». 

No deco rrer da greve jamais os pescadores 
dos diferentes portos deixaram de estar em. cory
tacto uns com os outros, decidindopd/ l§sci 
fllesmo em co mum 0 continuar da greve . Ha
viam side mo ntadns os est~fetas. Mas, .os pes
cadores haviam 111O,nta!io t~mb~\n o'iitrqs pro
ce~?os, contacta:vam pelo tefefo rie e ate pela 
, ailela maritima: , 

Nl1ilCa houve iima comissao geniI de pesea
dores, mas , pelos processos aci ma indicados, 
ten do como centro Lagos e Portimao, os P€S
cadores mantiverarn -se unidos e recha<;aram 
iodas as tenta ti vas do fasci smo para dividir os 
pescadores, Jan<;ando malevolamen te boatos de 
que neste ou naquele porto os pescado(es j&. 

tinham ido ao a I d tnenos ltnportante fo
ram os piquetes n ontados junto aos cais para 
meter na ordem os que qu izessem ftuRr a greve_ 

De ~rande importancia fora m as reunioes de 
pescadores. Estas reun i6es, autehticas assem 
bleias populares reali zadas na rua, nos cais, nas 
tabernas, ajudaram a consoli da r a itnidade ea 
organiza<;ao das massas. Nelas se di scutia as 
demarches empreendidas e, 0 que faz'er pa ra 
forc;ar bs arm adores e 0 fa sCismo a terem em 
conta a vontade dos t rabalhado resl 

A ~reve, as ampJas assemb1.eias; revelaram 
num.e~o ~?s. ~iri gentes populares qe tnassas . . A 
repressao riao se fez espenh, em todos os por: 
top . fo ram presos os pescadores que mais se 
destacllvani, mas, porque a greve era total, po r
que os pescadores se mantinham unidos e to 
mavam as suas decisoes em reUliiOes ampJas, 
outros dirigentes surgiam e jamais foi possivel 
decapita r a luta. Em alguns casos a ac<;ao pron
ta das massas for<;ou a Pi de a libertar as presos. 

A luta clos pescadores teve os seus frutos. Ao 
fim de 15 dias duma greve heroica, fa zendo 
frente a um poderoso aparel ho repressiv~, aca
baram por ver coroada de exi to a sua luta. 0 
exito, dos pesc~do res cleve em pri meiro lugar 
ser V1StO na ullldade; combatividade e iniciativa. 
Mas, outros factores nao menDs jmportantes 
facil itara m 0 desfecho da greve e nao s(> da dre
ve como tambem das lutas que se the seguir"'am . 

ja se fal ou no a mbiente politico que se vivia 
dado que se aproximava 0 1.0 de Maio. Desde 
os primeiros in stantes os pesca dores tiveram 0 
apo io de vastas massas trabalhadoras algarvi as, 
bem como do resto do pais e do estrangciro. 

Ao Jado dos pescadores participaram (e isto 
e um aspecto mu ito importante das lutas do 
Algarve) milhares de conserveiros, eorticeiros, 
camponeses, .sol dados, etc, que vieram a rua 
dar 0 seu apoio aos pescadores em luta. 

Quando a repressao desabou sobre os pesca
dores de Lagos, osiniciadores da 9,reve, mats 
de mi,1 pessoas iniciaram uma marcha pela 
cidaqe em direc<; ao ao posta da GNR para exi
gir a ,Jiberta<;ao dos presos acabando por 0 

cOllseguir dev ido- a esta e outras ac<;oes. 
Em Portimao mais de 5 mil pessoas realiza

tam u ma manifesta<;ao de apo io aDs pescado
res. Concentrando-se junto ao cais 0 povo apoia
vae incitava os pescadores a prosseguirem na 
Juta. Man ifesta<;oes identicas se reali zaram em 
Lagos e Olhao. 

A solidariedade dos trabalhadores algarvios 
aos seus irmaos de classe em luta foi semJdu
vida mais profunda porque foi est imlliada pela 
aproximac;ao do dia 1.0 de Maio, dia de solida· 
riedade proletaria. 

Sem subestimar 0 papel da unidade e da com
batividade dos pescadores no desfec ho da grew;, 
sem duvida que 0 am biente politico que 5e vivia~ 
estimulado pela a aproxima<;ao do 1.0 de Maio 
facilitou a obten~ilo· da <vit()I,ia. . 
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a del'l'ota mas, estes de degl'au em degl'au ha
via m l'efor<;:ado a sua unidade e decisao. Nem a 
r-ep ressao, nem a chantagem, nem 0 suborno, 
puderam quebrar a solida determinac,.ao dos 
pescadores de vencerem. Chegou-se a 28 de 
Abril, a 3 dias portanto do 1.0 de Maio. Entre 0 
c&pit\llar perante os pescadores e a perspecti
va de se entrar no 1.0 de Maio c.om milhares de 
trabalhadores e m luta que, nesse dia redobra
ria m co m certe;,;a de enel'gia, Q fasci s mo preferiu 
qapitular e satisfazer as reivindicaGaes dos pes
cadores. Dai a justeza 4a conclusao do nosso 
Partido de qlle a greve dos pescaqores faz parte 
da jornada do 1.0 de Maio. 

Ihares de trab lpep;. de difi9rentes' profissoe~ 
passaram ao a aue resentando as suas pro
prias r eivindica<;:aes, originando urn vas to movi
mento popular em t oda a pro vin:cia. 

A greve e a consequente vitqria dos pe!'lcado
res algarvios se pOl' urn lado foi influen gia da 
pela jornada do 1.0 de Maio, PPr outro lado teve 
profundas repercursoes no (ieseJ;lvolvimento 
qa propria jornada e na eleva<;:ao do espfrito 
combativo dos trabalhadores Aigarvios para no
Vas lutas. 

Urn Lode Maio cliferente 
/ 

no Algarve 

o 1.0 de Ma io de 1964 teve algnma coisa de 
diferente no Algarve. A jornada foi desde 0 ca· 
facter prolet!i rio dado a coisas tradicionais as 
greves. 0 « tradicional» 1.P d (!l Maio no Algarve 
cl ecorreu sob a vigil a ncia dos capacetes de aQo 
e das metralhadoras que 0 fa~ cismo pos na rua 
para fazer fren te aos t rabalhadofes, 

As Intas que se seguiram il greve, mostra bem 
a te qu e ponto esta in fl uenciou os trabalhadores 
de Ol,!tras profissaes. Por tere m parti,c ipado di
rectamellte na luta e m apoio dos pescadores, 
ou despertados peJa combatividade ' destes , mi-

Os conserveiros que haviam dad'ouma pode
rosa ajuda aos pescadol'es come<;:aram a feivin 
di c.a r melhores salarios tendo. obtido $90 pOl' 
hora de aumento. Aq ni 0 patronal'o apresson-se 
a satisfazer as r eiv indi oa<;:aes dos traballiadores: 
temendo 0 recurso a for-mas superio re,. de luta. ' 

As mulheres que trabalhavam nos arr-ozai;:; de' 
Odeaxere conseguiram aume nto de'3 escudos 
di a rios depois de terem recorrido a greve. q 
mes mo fi zeram os opera rios ag'ricolas de Olhao 
q'1e viram os seus salarios 8llme ntados apos 
dois dias de greve. Igualmente '8, Q. reve reco rre
ram os operarios ag ricolas da Q U'8rtei(a que 
impuseram 0 hora rio das 8 horas, 

Outras e variadas lutas tiveram lugar neste 
pe riodo como seja ados e lectri c is tas e c anto
neiros da bar ragem de S . Estevao (Silves), dos 
corti ceiros da C afi (Lagos ) que se con centra
ra m jnnto da gerencia pa ra rei vindicar aumento 
de sala ri os, dos camponeses de Louie, etc. 

Os trabalhadores al garvi os e p'articuJarmen te 
os pescadores saberao t irar as li<;:aes destas 
grandiosas lutas que os colo cou na vanguarda 
das lutas eco nomicas t ravadas em 1964. 

Os trabalhadores .compreenderam que nao 
ti nh a m apenas qu e lutar contra 0 patronato 
mas tambe m contra 0 fascism o seu sustentacu. 
10. Compreenderam igualmente quanta val e a 
unidade e a cornbatividade dos tra ba lhado r es. 
Quando hoje eles dizem que a greve e 0 caminho 
mais curtn para impor as suas re ivindicaQaes . 
e les exprimem aconfianQa que a luta Ih~s deu 
apesar do risco de sLlbstimar 0 rccurso a outras 
formas de luta. . 

----==----~~=--------=~-----

CONDI9CES DE INSURREICAo POPULAR 

A ins urreiQao popular vitoriosa so podera ter 
lugar numa situac;:ao re vo lucio nari a, ou se ja, 
numa s ituElQao em que 0 mo vime nto democra
tico, peia s ua organi za<;:ao e pela disposi<;:ao e 
decisao das massas que nele participa m, estive r 
em condiQaes de se lan <;:a r ao assalto armado 
ao poder e em que as forQas fascistas, roidas 
por contradi<;:aes, nao estiverem mais em condi 
Qaes de resistir ao ascenso do movimento .de
mocratic.o. 

S i'io igualmente d-e com bater tanto as tenden
cias golpistas e terroristas e as t en denc.ias aven
ture iri s t as, como as tendencias legal istas e as 
ilusoe5 consti tucionais, que afastem um as e ou
tras 0 movi mento democratico da sua tarefa 
hlndamental de, .mobiliza<;:ao das massas e da 
sua perspectiva revolucionaria. 0 combate a 

(extracto do Projedo de Programa ) 

e3sas tendenci~s, qu e tra duze m 0 r ecelo ou a 
falta de confianQa nas massas populares e cn jo 
perigo r elati vo pode va ri ar segundo as circu ns 
tancias, e um a condiQao para 0 desenvoivimen
to vitofloso do movimento anti-fascista. · 

As tarefas fundam entais do Pal'tido Comunis 
ta Po,rtugues com vistas a c riaQao das c ondi<;:aes 
para a insurreiQao popular vitoriosa sao 0 re
fort,:.o do ,trabalho partidario em todos os aspec
tos a unidade de acdl.o da c1asse opera r ia, a 
uniao e organiza<;:ao das fo rQas democ niticas, e 
patrioticas e 0 desenvolvimento da luta popu lar 
de massas pelas r eivind icaQaes econ omicas, po
Iiticas e sociais das massas pelas r eivindica
Qaes economicas, politicas e sociais das classes 
Iaboriosas. So a luta po pular de massas pode 
conduzir a uma insurreic;ao popular Vitoriosa. 
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