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lodos os Paises, UNI-VOS! 

'BOtETI M DO COM IrE CENTRAL DO PART! DO COMU N I ST A POR TUGU ES 

VI 
uma vit6ria de alcance hist6rico na vida do P. C. p. ! 

Realiz.ar com pleno exi(? urn Congresso nasitua<;ao~ de fer?z repressao fasc ista, constitui uma vit6ria 
. mUlto lmportante, nao apenas para 0 Partldo uomu11lsta, mas para todas as for<;as que lutam 
,contra 0 regime. Naturalmente que esta vit6ria (em, para n6s comunistas, um significado especial, 
pois ela representa acima de tuclo mais uma insofismavei prova da capacidade realizadora e da vita
'lidade revoillcionaria do Partido. Se mais nao hOllvesse, basta ria 0 facto de neste Congresso terem 
esido aprovados 0 Programa e os Estatutos para que ele ficass e a marcar na vida do Partido um acon 
tecimento hist6dco do mais alto alcance. Mas a vit6ria al can<;ada com a real iza<;ao do Congresso, nao 
fconsiste apenas na aprova<;ao dos documentos dele saidos, rna. na resolu<;ao de lTluitos p roblemas 
:sem 0 que, essa realiza<;ao nao teria sido possive!. 

o CON(HU-:SSO 

Como e de calcular se a efectivac;;ao de um Con
g resso coloca, em qualqUlzr situac;;ao, l1umerOS05 
problemas, na clandestinidade eles sao ainda em 
maior numero e mais dificeis de resolver. Desde a 
<escolha dos delegados ate 11 sua pre para<;ao tudo 
·sao dificuldades. Como e evidente s6 l1uma situa
·<;ao de legalidade os delegaclos pod em ser livre
mente 'elei tos e verdadeiramente representativos. 
-S6 entao, as organizac;;i5es podem com tempo dis
cutir as teses aprovadas para 0 Congresso e envia
rem a este os quadros mais capazes de interpretar 
.as opinii5es do colectivo. Na ilegalidade as coisas 
·tem forc;;osame nte de passar-se de manei ra diferen
·te. Nern as organizac,;i5es podem escolher os seus 
,delegados, nem os que sao designados se podem 
,preparar convenientemente para a discussao dos 
problemas que vaG ser debatidos, dado 0 secretis
mo de que e necessario rodear a p reparac;;ao do 
-Congresso. Evidenternente que tais lirnitac;;i5es e 

dificuldades nao podem deixar de ter reflexos ne
gativos na contribuic;;ao que os delegados de vern 
dar aos prob lemas em discussao. Assim aconteceu 
no nosso VI Congres-so. No entanto, se se tiverem 
em conta estas li mitac;;i5es, pode dizer-se, que mes
mo assim, 0 conjunto dos delegados deu valiosa 
contribui~fro 11 linha do Partido. A melhor prova 
de que assim foi, esta nos documentos aprovados 
- Programa, Estatutos e Re lat6rios - 11 volta dos 
quais se travaram animados debates e para e1es 
foram propostas' varias emendas. 

Por outro lado, vencer as rnuitas dificuldacles 
que levanta a organizac;ao dum congresso na ilega
lidade, dificuldades relacionadas com a defesa dos 
quadros e muitas outras de caracter tecnico, finan
ceiro, etc., da por sua vez, uma medida deveras ilu
cidativa da capacidade revolucionaria do Partido 
e da grandeza dos seus recursos, 56 possiveis num 
grande Partido nacional. 

o CONGRESSO E A r.t~IS AUTORIZADA VOZ [10 PARTIDO 

Entre ·0 V e 0 VI Congress os passaram cerca de 
S anos. Neste espac;;o de tempo verificaram-se 
.acontecimentos da maior importancia tanto 11 es
'tala nacional como internacional. Em relac;ao a 
mu itos deles tamou 0 Partido, como the competia, 
.a sua posic;;ao. Como e eviclente , ao Congresso ca
bia pronunciar-se, pelo men os, em relac;ao aos pro
{l lemasessenciais, ou. seja, ractificaro que se fez 

com acerto, regeitar e corrigir 0 que 'se tivesse 
fe ito erradamente. 

Como e sabido foi ' entre 0 V e VI , Congressos 
que fora'm denunciados 0 «desvio de direita» , a 
«tendencia anarco-liberal» e mais recentemente em 
desvio de cadcter esquerdista. Ao c.c. coube a 
virtude de por a nu cada.um destes desvios e tomar 
as medidas . para a sua eliminac;;ao. Tal como erw 
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de esperar 0 Congresso aprovou tambem ,unani- ta efos 0 congr:essistas; 
·memente esta ac<;;ao do c.c.. Tatubem se examinaram as divergencias .surgi-

No pedodo que decone en tre 05 do is Congres- das no hlovimeThto Comunista Internacional, oca
sos iniciaram os povos de Angola, Quine. e Mo- sionadas pelas posi<;;oes esquerdistas e dogmaticas 
c;ambique a luta armada contra 0 colonialismo do Partido Comu'nista Chines. Como se sabe, des
salazarista. Ao nosso Partido cabe a honra, nao de a primeira hora 0 nosso Partido, com toda a 
a.penas de estar ao lade dos povos dessas colonias autoridade que the da a sua qualidade de Partido 
desde 0 comec;o da sua luta libertadora, mas de independente efiel aos principios do marxismo
ser 0 primeiro na defe sa duma orienta\.ao que re- -leninismo .e do internacionalismo proletario, -to
conhece aos povos das colonias portuguesas 0 mou posic;ao ao J ado dos partidos que se mantem 
£bsoluto direito a auto-determina<;;ao e a indepen- fi eis aos mesmos principios e que sao a imensa 
dencia. Tambem 0 Congresso aprovou unanime- maioria, a frente dos quais continua 0 grande Par
mente a polftica trac;ada pelo CC sob reesta impor- tido Comunista da Ul11ao Sovit':tica. Pel a delicade
tante questao . A saudac;ao aprovada no CongresseJ za de que se revestia esta questao e porque a 
e enviada aos povos irmaos das co lonias e um do- orientac;ao do Partido nem sempre foi devidamen
cumento que, alem do mais, caracteriza 0 espfrito te compreendida por todos os camaradas, podia ad
internacibnalista do Partido. mitir-se que acerca dela surgissem diveTgenci-as 'de 
, Mas , na~ foi apenas na sauclac;ao aos povos das funclo no Congresso, mas tal na~ aconteceu. A po
colonias qU(! 0 espiri to internacionalista do Parti- si<;;ao tom ada pelo C. Central, depois de esclareci
.do ficou patenteado, mas tambem na moc;ao de clos alguns pontos menos claros para um 'ou outro 
apoio e solidariedade a luta do I-Ieroico povo viet- congressista, foi considerada completamente justa 
namita que luta contra a criminosa intervenc;ao e aprovada sem restricc;oes. Alias, a resolu<;ao 
dos imperialistas americanos no seu pais. Esta ,unanimemente aprovada sobre esta questao e a 
mo~ao foi aprovada calorosamente e de pe, por con,firma<;ao clara ,da justeza da linha do Partido. 

OS 
QUE 

DOCUMENTOS APROViU)OS NO cmWRESSO SAO 

ARMAM 0 PARTIDO NO TERREf-JODA IDE'OLOGIA 

DOCUMENTOS 

E DA ACCAO 

A aprovac;ao do Programa e clos Estatutos vem 
iinalmente 'terminar com do is aspectos fundamen
his das consequencias do desvio de direita. A 
s uspensao do Program a e clos Estatutos aprova
dos peio V Congresso, senclo justa, acabara tam
bem por ter reflexos negativos em toclo 0 nosso 
trabalh0., na medida em que nao foram pronta
mente sU0s{ituidos por outro P rograma e out ros 
Estatutos. Com efeito e como e natural a falta dum 
ProP'rama e duns Estatutos correctamente elabo
rad~s contribuia para 0 enfraquecimento da uni
dacle de pensamento e acc;ao dentro do Partido. 
D e certa maneira , uma tal circunstancia contri
buia tambem para um menor rigor no cump6-
men to dos principios do centralismo democrati
ICO. f: evidente que se na~ pode pensar que a sim
ples aprovac;ao do Program a e Estatutos vem dar 
Temedio a tudo que estava doente , que eles podem 
ser a «varinha cle condao» para resolver de jacto 
10das as dificuldades do Partido. Estes documen
ios sao na verdacle armas importantlssimas postas 
c3. disposic;ao do Partido e 'destinadas a dar f.0r te 
'impulso a todo 0 nosso trabalho, mas para isto c 
indispensavel que cada um estude e aplique no 
seu sector de trabaiho a orientac;ao que nelese 
trac;ada. So estudanclo 0 Program a cada milital1te 
,e simpatizante fica a conhecer capazmente a arien
tac;ao do Partido em relac;ao aos problemas fun
damentais que afligem a Nac;ao, entre eles os pro
blemas da classe operaria e das massas populares, 
como fica a conhecer melhor os objectivos de to
ea a nossa luta e as perspectivas radiosas q1\e ela 

ab re ao ,futuro ·clo nosso pais. Estudando os Esta
'tutos, cad a niiiitante fica a saber que pertencer ao 
Partido Comunista implica clesde logo ficar sujei
to a sua disciplina, aos principios ileninistas do 

'centralismo democratico, que sao a base da uni
dade, cia coesao, da forc;a e vitalidade do Partido, 
'001110 fica a saber quais os direitose deveres q t.:e 
'a sua qualidade cle mili tante ihe concede e impoe. 

o P rograma e Estatutos so poclem dar ao Par
'tido aquiloql1e deles e justo esperar "se forem 
rransformados em docl1mentos vivos que orien
tem e inspirem cada 111ilitante e simpatizante no 
seu tra balho con stante junto da classe operaria e 
das massas. 

o Relatorio -sobre a actividade politica, e urn 
documento que, embora enquadrado numa linhtl 
polftica ja aprovada pelo Partido, vem actualizar 
'alguns aspectos dessa linha e colocar novas teses, 
cujo estudo e absolutamente indispensavel para a 
melhoria de toda a activiclacle do Partido e do ni
vel polftico e icleologico cle cada militante. 0 Re
latorio sobre Problemas de Organizac;ao da im
portante contribui~ao para veneer as deficiencias 
de organizac;ao que tanto · afectam hoje...a ligac;ao 
do Partido as massas e 0 desencadeamento de no
vase mais potentes lutas da classe operaria. Mas, 
tam bem, cad a um destes relatorios so dara ao tra-
balho do Partido a contribuic;ao que deles se deve 
esperar, se 0 seu estudo se fizer com vista a yen· 
cer as imensas dificuldades que impeclem 0 desen
volvimento da actividade eda organizac;ao qo 
Partido. - .. , - . 
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o MILITA N.T E · 

0' CONGRESSO, AlG!.Hi~il.S CONCUJSUES E PERSPECTIVAS 

PARA 0 DESEr~VOLVIMENTO DA LUTA REVOLUCIONYARIA 

Sao numerosas as conclus6es que poc1emos sa
car tanto dos relat6rios apresentados ao Congres
so e por ele aprovados, como da di5cussao feita 
em volta deles. De entre elas podemos saHentar 
para ja as seguintes: 

a)l,Que, nas condi~6es actuais de repressao 
fascista e das pressoes esquerdistas orhlll- ' 
das .da pequena burguesia se impoe : refor
c;ar a unidade de pensamento e ac~ao de 
todo 0 Partido; respeitar e aplicar intran
sigentemente os principios leninis tas do 
clwtralismo democratico; rcfon;ar a uni
dade e a confian~a nos organismos diri
gentes do Partido a come~ar pelo Comit~. 
Central ; desenvolver e refo rc;ar a discip.Ji
na e 0 cumprimento das resoluc;oes para 
tornar mais eficiente a defesa de to do 0 
aparelho clandestino do Partido. 

b) Tendo-se chegado a conclusiio que as di~ 
ficuldades principais do Partido estao ab~' 
solutamente ligadas a fraqueza·,da sua or
ganizac;ao em especial no que se refere a' 
classe operaria, impoe-se: desenvolver to
dos as esforc;05 para levar a organizac;ao 

. do Partido a muitas e muitas empresas e 
classes, a muitas e muitas localidades ru
rais, assim como a muitas cidades, vilas e ·· 
zonas do pais onde ainda nao temos orga
nizac,;ao ou onde esta esta desligada; selec
cionar cada vez mais criteriosamen te os· 
homens e mulheres que devem ser recru
tados para 0 Partido tendo em atenc,;ao 
que apesar dos grandes esforc,;os que ha a 
fazer para alargar a organizac;iio se nao de
ve perder de vista que e mais no sentido da 
qualidade que da quantidade que devemos 

caminhar; aguc;ar cada vel mais 0 espirito 
d'e vigih'll1cia revel ucionaria ern todo o · 
Partido com vista a barrar 0 caminho a pro-, 
vocac;ao, a cobardia e ao aventureil'ismo_ 

C'),. Perante a disposir,ao crescente d" classe 
opera.ria, dos trabalhadores e das massas 
populares para se lan<;;arem na luta por 
aumento de salarios, jornas e vencimentos. 
por reivindicar,oes politicas e sociais, con- ' 
tra as guerras coloniais, contra a repres-· 
sao , pelas liberdades democraticas, etc, 
imp6e-se: fazer 0 m;iximo de esfor~os pa
ra criar em cada empresa ou classe, em 
cad a localidade rural, comissoes de uni
Glade e sindicais representativas que enca
becem a luta por aumento de salarios, jor
nas e vencimentos, contra 0 desemprego, 
contra 0 aumento da explorac;ao; que se 
criem comissoes de jovens, de milrtares. 
de mulheres, de intelectuais que desenca
deiem a luta contra a guerra, contra a vi
da cara, coutra a repressao e as medidas 
de segurarrc;a, contra a censura, etc.; de-' 
senvolver igualmente todos os esforc;os 
para ligar mais e mais 0 Partido as massas; 
procurar por todos os meios refon;ar a 
unidade da classe openiria e desta com as, 
camadas do pequeno e medio cam pesina
to e pequena burguesia urbana, tendo em 
conta que quanto mais unida, organizada 
e aguerrida estiver a classe operaria e: 
quanto mais forte for a sua alianc;a co ill, 
os camponeses e pequena burguesia, me
nos dific il se torna akanc,;ar a unidade OU 

acordos para acc;oes 1initarias com a bur
guesia liberal. 

DIFICUlDADES E PERSPECTIVAS 

-Durante todo 0 Congresso estiveram presentes tarefas faceis e que 0 fascismo vivendo a mais gra- ' 
em cada congressista, se assim se po de dizer, duas ve crise da sua historia as torna ainda mais diffceis·" 
sensac;oes urn tanto co ntradi t6rias. Uma consistia Mas a par das dificuldades sempre as perspectivas;,. 
na constatac;ao das muitas d'ificuldades ocasiona- apareciam a sobrepor-se. Se a cliscussao andava a 
das pela repressao fascista a todo 0 trabalho do volta das lutas de massas, 4lpareciam sem dllvida 
Partido, a outra dizia respeito as perspectivas dificuldades para as desencadear e incremel'ltar~ 
muito favo·r;,iveis para 0 desE'nvolvimento das va- mas ao miOsmo tempo se constatava que, desde hi 
riadissimas tarefa's do Partido, pe rspectivas que muitos anos se nao verifica uma disposic;ao de lu
vinham a superficie em todos os problemas abor- ta tao elevada e generalizada na classe operaria c 
dados. Efectivamente, na discussao de cad a pon to nas massas traqalhadoras, disposi~ao, que alias, 
as dificuldades lei apareciam, 0 que e natural; se esta patente nas lutas pequenas e grandes dos ltl
~ivermos ern conta que para .os c:omunistas nao h4 timos anos. Se a discussao se fazia em volta de pro-
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4 ~ _______ ~O_M~ILnANTE @ ______ _ 
blemas de organiza<;ao, quer esta fosse partidaria <;ar as suas tarefas, para fazer mais e melhor e es
ou unitaria, quer se rderisse a ciasse operaria, a. te e, urn dos .aspectos a assinalar no Con~ress() 
juventude, aos militares, aos intelectuais ou as mu- que devemos .considerar dos mais positivos. 
Iheres, 0 fenomeno era sempre 0 mesmo. Dificul" Contudo, fazer mais e melhor, nao po de nem 
dades? Sem duvida. Mas as perspectivas de criar deve ser apenas urn desejo dos camaradas que 
fortes organiza~i5es em cada uma destas camadas assistiral11 ao Congresso. Fazer mais e melhor tem 
da popula<;ao la estavam porque, ,quer se tratasse de ser urn sentimento que se estenda a to do 0 Par
de operarios ou intelectuais, de mulheres, jovens tido. So na medida que todos os militantes e sim
ou militares, sempre se chegava a conciusao que patizantes sejam ganh0s para a concretiza<;ao pra
nunca 0 descontentamento foi maior 'entre todos tica da linha do Partido expressa no Progral11a e:, 
as portugueses, nunca 0 desejn de por fim ao re- nos Relatorios Sobre a Actividade Politica e de 
gime fascista foi mais acentuado. Esta constata<;ao Organiza<;ao, nos podemos considerar 0 VI Corr 
deixou em cada congressista a .vontade de se lan- gresso do Partido como urn exito total. 

PE~O 

uma vit6ria dos traba lhaaores e do 

con~ra o patronato e o fascismo 

A greve de 14 dias dos 5 :000 operarios de Pero 
J Pinheiro culminou to do um processo de lutas 

reivindicativas parciais mostrando a justeza da 
orienta<;ao tra<;ada no Manifesto lan<;ado em Fe
vereiro de 1965 pel a Comissao Executiva do c.c.: 
«Impuisionemos por toda a parte as reivindica
<;i5es em cursu exigindo a sua satisfa<;ao il11ediata! 
Apoiemos com assinaturas, com concentra<;oes, 
com paraiisa<;i5es e com 0 recurso it greve as nos
sas reivindica<;i5es. Organizemos ate ao .l 0 de Maio 
uma grande jornada de lutas reivindicativas que 
Cllimine em grandes ac<;i5es de massas no dia 10 

de Maio contra a polftica de fome e de guerra do 
governo de Salazar." 

Podemos afirl11ar: a iuta dos trabalhadores de 
Pero Pinheiro desenvolveu-se integrada inteira
mente na jornada de lutas do lOde Maio, Po de
mos afirmar mais: 

Dirigida peio BOSSO Partido, do principio ao 
fim, esta brilhante vit'oria da ciasse operaria pode 
considerar-se, por isso, 0 diamante maior :da jor
nada do lOde Maio de 1965. 

Num ana de actividades e de lutas politicas an
ti-fascistas como foi 0 ana de 1965, a greve de 
Pero Pinheiro constituiu uma poderosa contribui
~ao it iuta geral anti-fascista, A sua organiza,;ao e 

direcc;ao, comprovaram a justeza da Iinha polfti
ca e tactica do Partido, comprovaram a influencia:_ 
e autoridade incontestaveis do Partido junto daS' 
massas tra:balhadoras, assim como a for<;a revolu
cionaria da c1asse operaria e 0 seu papel de van
gua rda na luta pelo derrubamento da ditadur~ 
fascista. 

Para os trabalhadores de Pero Pinheiro e para: 
toda a c1asse operaria esta greve demonstrou mais. 
uma vez que 0 desenvolvimento das iutas reivih
dicativas contra 0 patron ate explorador e parte" 
integrante da luta geral contra ofascismo pois 0 , 
governo de Salazar e essencialmente um governo,; 
ao servi<;o do patronato, especiaimente dos mono
polios e e, por isso mesmo, inimigo dos trabalha
dores. 

Todo 0 trabaiho de organiza<;ao da iuta que 'cul
millou nesta greve foi mais uma demonstra<;ao bri
lhante de que a organizac;ao decide tudo como
muitas vezes 0 Partido tem afirmado. A compro
var esta grande verdade esta 0 facto de ainda nes
ta luta as principais deficiencias verificadas se de-
verem'a falhas e deficiencias de organiza<;ao. 

Por tndo isto, e de grande importancia para 0 ' 

n0550 Partido analisarmos alguns dos principais: 
aspectos desta luta e tirar alguns ensinamentos e 
experiencias pqra novas lutas~ 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



o MILITANTE 5 

TUDO COMEGOU POR PEOUENAS LUTAS .. . 

Dando forma organizada ao descontentamento 
dasc massas trabalhacloras da regiao contra a po
Htica de fome , de guerra e de miseria do governo, 
os operarios de Pero Pinheiro come~aram no pnn
cipio do ana a travar uma serie de pequenas lu
tas reivindicativas, quais escaramu<;as, de preludio 
it grande batalha que se iria desenvolver. 

E assim que 50 a 60 operarios da empresa Mar
mindustria Portuguesa La apresentaram ao patro
nato em Jan.jfevereiro 0 pedido dum aumepto de 
20°10 de salarios (isto correspondia aproxl11uda
mente e em media, ao pedido de 10$00 diarios que 
depois se generalizoll). Os opcrarios desta empre
sa realizaram nessa altura duas conccntra<;ocs, uma 
no sindicato e outra na cmpresa em apoio da sua 
reivindica~ao , conseguiram dessa forma um pe
queno aumento de 2$50. Sao ai nda estes mesmos 
operarios-que reclamam e 'conseguem tambem lles
ta altura, atraves duma concelltra<;ao 110 escritorio, 
adevolu<;ao dum desconto para a guerra colonial 
que 0 patrao havia feito abusivamente nos seus sa
larios sem os consultar. 

Na semana de 14 a21 de fevereiro, varias peque
nas concentra~oes de grupos de 10 a 20 openlrios 
tiveram lugar no sindicato, reclamando aumento 
de salarios. Uma dessas concen tra<;oes conseguiu 
jimtar 70 operarios, uma comissao dos quais dis
cutiu com 0 presidente do Sindicato. Tambem na 
Pardel Monteiro os operarios reclamarammelho
ria de salarios, tendo conseguido um pequeno au
mento de 4°10' 

No trabal ho ideologico para a consciencializa
<;ao revolucionaria das camadas trabalhadoras 
mais atrasadas a organiza<;ao do Partido teve de 
realizar um intenso trabalho de esc1arecimento, 
cembatendo i1usoes e concep~oes legalistas e aten
tistas espalhadas no seio da classe operaria pelos 
agentes do patronato e do governo. Tais concep
<;oes manifestaram-se na defesa da ideia de que nao 
se devia fazer agita~ao nem concentra<;oes, pois todo 
o «barulho» que se fizesse so poderi~, segundo 
diziam, atrasar a solu~ao do probl ema. Segundo 
tais concep<;oes os operarios deviam abdicar de 
lutar e confiar a sol11<;ao do problema do au
mento as conversas dos dirigentes do sindicato 
com os patroes . . . 

jornada do 1 ° de Maio. Come<;am a efectuar-se 
reunioes de operarios, l1a base de toda a ciasse, 
para a formac;;ao duma Comissao de Unidade Siu
dical. 

A luta pelo aumento de salarios come\;a a po
larizar-se mais na base do Sindicato ainda que 
nalgumas empresas se continuasse a lutar e a con
quis tar pequenas vitorias parciais do genero atds 
citadas. A grande quantidade de pequenas ell1pre
sas e explorac;;oes industriais (que consti tuell1 a 
maioria da indllstria da regiao), assim como a sua 
grande dispersao contribuem para refon;ar a ne
cessidade da luta junto do sindicato. Deve frisar
-se porem, e isto e uma experiencia a ter em COI1-

ta, que os operarios procuraram e utilizaram 0 sin
dicato, a partir de determinada fase da luta, mais 
como urn local onde todos se podiam encontrar e 
concentrar, do que como fonte de solw;:ao para 
as suas reivindica~oes. If assim que, frequentemen
te, decisoes foram tomadas apos discussao entre 
os operarios no decorrer das concentra~oes efec
tuadas onde a Comissao de Unidade auscultou 
directamente 0 senti;- das massas e a sua disposi
c;;ao de luta. Esta forma de organiza<;iio de luta 
permitiu que se pro(~e~'sasse uma rapida evolu<;ao 
da consciencializac;ao revol ucionaria das ll1assas ga-. 
nhando rapidamen te as camadas mais atrasadas 
para a compreensao e pontos de vista da vanguarda 
revolucio naria. Isto verificou-se nltidamente a 
partir das repetidas concentra<;oes verificadas em 
Abril e principios de Maio. 

Assim, no dia 4 de Abril e promo vida uma con
centrac;ao no sindicato de 70 a 80 operarios a qua~ 
se repete no dia 29 com 0 mesmo numero de par-' 
ticipantes. Em nome de toda a classe e apresentada 
pel a Comissao de Unidade a re ivindicar,ao de 
10$00 diarios para todos os operarios. 

Nesta data pensava-se no desencadeall1ento da 
greve para 0 dia 30, vespera do 1 ° de Maio, se nao 
houvesse uma resposta favoravel ao pedido de au-' 
mento. Nesta cOl1centra\:ao do dia 29 foi muito 
discutida> a ideia da >greve. Considerou-se, I~ orem, 

muito justamente, que seria prematura tal acc;a::> e 
que havia, sim, que reaiizar um trabalho de escla-

Em feverei ro/Marc;;o e feita na regiao uma a111- reciinento mais intenso, afim de ganhar para esta 
pia agita~ao com manifestos, tarjetas e inscri~6es acc;;ao mais vastas camadas de trabalhadores. For 
contendo as palavras de ordem do Partido Pilnl il J decidido realizar concentrac;6es mais amplas e fre~ 
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quentes e aproveitar as comemora\;oes do. 19 de , to, perdendo 0 receio de falar. Assentamm··igual- . 
. Nlaio que e tradicionalmente um dia festivo na re- mente quando e como todos deviam romper a gri
giao, onde ninguem trabalha, para refon;ar a unida- tar que queriam 0 aumento no decorrer da con
de de todos os trabalhadores, antes de l?~s sar a centra~ao que se iria realizar no dia 4 de Maio, 
lima forma de luta StlDenOL Nesta altura Ja a Co- / . I . - d . d' . - d U'd d S" d' I d" t d . para receber a resposta (a dlrec~ao 0 sm lcato .... 711 lssao . . e 111 a ,e . mIca Inge 0 a a mOVl- P' ., - f' f 't . t t . 
mentac;aa legal das trabaihadores, mantenda-se ara esta cancel: t:ac;a~ 0.1 eI~o um .lmp~r _an e 
estreitamente ligada as massas. Discutju-se muito tra?alha ~e moblhzac;aa atr,:ves d~ mscnc;a~~ e. 
·entreoas tra,balhadores anecessidade de todas ta- tafj etas alem dos contactas, .dlscussoes e reunlOes-· 
marem l~aFte, activa nas concentra~oes no. , sindica- de trabalhadares. 

AS Cor~CENTRA'CQES' E MA,NIFESTAQOES, 

DOS [)lAS 4- E 7 DE MAIO FORAri' OECISIVAS 

PJUitf. . A' PREPARAQAO DA GREVE 

No dia4 .de Maio mais de 1.000 trabalhadores 
comp'areceram a concentrac;ao · no sindicato. Visi
lIe1 n'lel}te aiemorizado, 0 presidente ~ Gienicas) .que 
e \1m laca.j Q" do. patronata e do rascismo, pediu aos 
()perarias para sairem do sindicato, pais estes ha
vi am pratic~:iTIente acupado todas as dependencias 
alem de se concentrarem no exteriar. f'aland o aos 
()perarios, mais uma vez tentau engami-la-s dizen
do que se esperasscm calmamente teriam 0 au men
to embara este nunca fosse alem de 2 a 4 escudos 
e mesmo assim naa seria geral. 

]us tamente indignados com tid res posta as ope·. 
rarios vaiaram a, direcc;aa do sindicata apodando-a 
de lacaios dO'filatre n-ato e invadindo tadas as com
partimel1tos do ' sindicato lan~aram a rna, depois 
de os rasgar e espezinhar, todos os cartazes e dis
tieo's com «pensamentos» de Salazar assim como 
()s livros de propaganda corporativa e fascista. 

No dia 7, fortalecidas e en tusiasrnados com a 
e xita d'l concentrac;ao do dia 4, cornpareceram 
mais de 2.000 operarios para nova concentra~aa 
sindical. 

Prevendo a concen trar;ao as autoridades fascis-

tas fi ze ram OCt: par a scele do sindicato por uma.' 
forc;a da O.N.R. constituida por duas elezenas de. 

. guardas armados de espingarda e capacetes de ,a"o, .. 
sob 0 comanda de um tenente e de um sargento"" 
armadas de pistolas metralhadoras. A massa da!i--' 
2.000 operarios, acompanhados de muitas mulheFe5" 
tentam fan;ar a barreira da a.N.R. e aproximar-se 
do sindicata, 0 que da origem a chdques viole·ntos 
C0111 esta far~a repressiva. Na luta e choques trava-
dos, os operarios revelarilm uma gql11de combativi-
dade e espirito de lula. As ag{essoes da a.N.R. os. 
operarios respondiam a pedrada, vaiavam a gllar.
da e gritavam <demas fome! QUeremos oaumen~: · 
ta!» A manifestac;ao·,e os choques com a a.N.R .. 
duraram das 18,30 ate' depois das 23 hora5. 

A partir destas dtias manifesta"oes, que fora11Y 
decisivas para a consciencializac;aodas camadas· .. 
mais atrasadas, a ideia da necessidade da passagem . 
a formas -supe,riores de luta ganhou praticamente
todas os trabalhadores da regiao .. Os violentos, 
cha(jues com as far<;;as repressivas mo.s-trou,a-.,todos , 
os trabalhadores que a resiste llcia do patronato 'se 
apoiavanas baionetas do governo e' qlle a este ha-· . 
via que responder com 0 recurso a greve; 

A . ORGt\NIZA~AO E DESENCADEAMENTO DA GREVE 

A partir da manifestac;ao do dia 7 toda a agi- ' A organiza,;aa do Partida que teve seltlpre um:' 
ta<;ao e todp ,o trabalho de organizar;ao foi virado pape] activo. em t ado 0 trabalha Ge org::l11izaC;ao,. 
p ara a prepara~aa da greve. agitac;ao e direcc;;ao dos acontecimentas, tomou :' 

Procccleu-se a forma<;:ao do Com ite d e Greve e medidas organicas para que no decorrer da greve, 
a mon tagem das fo nnas de lig-ac;ao e de enlace com se ·manHvessem' os clas deliga~ao do ' Partido COlrr 

()s trabafhadores das principais empresas e loca- · as massas em luta na hipotese mais que previsfve-I , 
Ijdactes da re~iao. da Pide en trar a fazer pris~es. 
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-Jf de salientar que 'neste capitulo se verificou 
'uma grave deficiencia no que se refereas medidas 
:a tomar para a defesa da actividade, do comite de 
greve e para a seguran<;a dos seus componentes. 
Deste erro resultou urn incompleto aproveitamen
-to das possibilidades de luta entIo existen tes . 

As noticia, do «barulho» em Pero Pinheiro 
-chegaram rapidamente a Lisboa e aos arredores 
-cia capital. Por toda a parte se nota grande efer-
vescencia e, entre a popula<;ao local, a idcia da 
greve e vista com simpatia. Apercebendo-se da dis
posi<;ao dos trabalhadores em irem para a greve, 

<> governo refor<;a as medidas repress ivas. A Pide 
instala-se na regiao e a partir do dia 7 percorre as 
,empresas principais tentando intimidar os opera
rios e desencoraja-Ios da ideia da greve. Brigadas 
<Ie funcionarios do Ministerio das Corpora<;6es e 
-<10 I.N.T. percorrem tarn bern a regiao com propo
..sitos demagogicos tentando convencer os cpera
rios de que 0 aumento estava em estudo, etc. A 
.ac<;ao duns e doutros fracassou como 0 demonstra 
o desencadeamento da greve no dia 19. 

Neste dia, ao apelo do Partido e do comite de 
greve a paraliza<;ao foi gera l ern toda a vasta re

.. giao onde se concentra 0 grosso da indllstria de 
marmores e cantarias dos arredores de Lisb02, 

,<envolvendo nesta importante ac<;ao cerca de 5.000 
<>perarios de todas as profissoes desta indlls tria. 
. Desde as poncas e isoladas oficinas da parte mais 
.ocidental da regiaQ (5. Joao das Lampas, Terru
'gem, Vila Verde. e tc.), ate Pedra Furada e Santa 
Eulalia a oriente, passando p (;llos , principais cen-

:1ros industriais de Pero Pinheiro, Montelavar e 
.Morlena, num total que abrange militas dezenas de 
~mpresas e explora<;oes pequenas e grandes (as 

maiores naOlem mais de 150 o pffrari os ),0 trabalhQ 
parou por completo. Ern toda a regiao, num raio de, 
7 quilometros que tem por centro Pero Pinheif,() 
- Montelavar, 0 ambiente entre os trabalhadores 
era de forte entusiasmo e alegria ao passar em re
vista a for<;a da sua unidade . 

Mas os valentes openhios dos marmores nao se: 
lilnitanlm a fazer greve e ficar em casa: Sairam 
para a rua e estabeleceram piquete~ de grey€! pa
ra mobilizar os companheiros e para impor () 
acatamento da vontade da maioria da classe. Fize
ram reunioes e concentraram-se aos mil hares, prin
cipalmente em Pero Pinheiro, quase todos o!> 
dias, Isto levou a choques repetidos com as for
<;as da O. N , R. que tomaram entretanto toda a 
regiao estabelecendo praticamente a ocupa~ao eo 
controle militar. 

Vencendo todos os obstaculos postos a sua ac
<;ao, os operarios em greve procuraram a solida
riedade dos trabalhadores de outras indllstrias: da:. 
regiao, tais C01110 os cla constru<;ao civil, tendo 
obtido a, adesao por alguns dias de muitos d.eles. 
Este trabalho foi organizado pelo Comite de Ore
ve que compreendeu justamente a importancia 
dum eventual alargamento da greve a outras ill
dustrias da regiao para 0 exito da luta em curso. 

A mobiliza<;ao dos familiares dos grevistas .. 
em numero de muitos mil hares, para efectuarem. 
uma marcha ,de fome ate Sintra, estava igua'lme:n
te nos pIanos do Comite de Oreve e da orgalli
za<;ao do Partido, so nao se tendo concretizado. 
devido a um deficiente trabalho de ligat;ao do, 
Partido com 0 Comite de Oreve eao atras6 da or
ganiza\;ao desta iniciativa em rela<;ao 'com a,' du.
rac;;ao da greve. 

A VlOlENCIA DA REPRESsAo FASCISTA 

No proprio dia da eclosao da grevea Pi de e a <;oes. A PIDE prendeu algumas dezenas de ope· 
<G.N.R. cairameni'.:forc;;a sobre a regiao, especial- rarios . Nada disto intimidou os vale'n'tes gre'listas 
.mente em Pero Pinheiro. Alem das for<;as da que voltaram a repetir nos dias seguintes as con
G.N.R. que ja ali se encDntravam desde 0 dia 7, centra<;6es e os choques com as for<;as repres
surgiram durante 0 dia novos refor<;os de cavala- sivas. 
ria e infantaria, armados ate aos dentes. Toda a Ao mesmo tempo que ripostavam as arremetidag, 
regiao foi ocupada militarmente e estabelecidas pa- da O.N.R., apupando e apedrejando os elementos; 

'trulhas nas estradas e caminhos, nas gares e esta- que mais se destacavam na repressao, os :opera"""
~oes de caminhos de Jerro e feito um controle rios realizaram jlinto da massa dos s'oldados da: 
-:min llcioso as camionetas que chegavam e par:tiam, ' O.N.R. um habil trabalho de esclarecim€!nto 
Ao fim do dia a for<;a da O.N .R. era calculada em politico sobre a justeza da sua luta e sobre , () 

"Cerca de 300 elementos. A estas for<;as juntaram-se caracter odioso e injusto .da repressao a que a. 
varias brigadas da PIDE. O.N.R. se entregava para servir 0 patronato 

Todo este aparato repressivo nao impediu que explorador e um governo inimigo dos trabalha
no primeiro dia da greve se concentrassem em dores e do povo. Os operarios diziam aos solda
Fero Pinheiro mais de 2.000 operarios grevistas dos da O.N.R.: ({ Vao-se emhora! Nos 0 que: 
-QS quais entraram em choques violentos com as queremos e aumento 'de salario. Voces tambem 
Jor<;as repressiv~s que te ntavam for<;a-Ios a disper- sao mhos de ,trabalhadores e nao deveis intervit: 
'Sar. Houve tiros e rajadas de pistola metralhadora contra outros trabalhadores. Assim e a miseriac 
'ficando varios operarios feridos. Os operarios a lutar contra a miseria 1» 0 deconer da grey!'! 
respondiam a pedrada as provoca<;oes e brutali- demonstrou que uma boa parte' dos soldados da, 

,dadesdas forc;;as repress'ivas, ao mesma, tempo que O.N.R. emesmo alguns quadros subalternos naQ 
;gfitavam. as snas, palavras de ordem e reivindica- e insensivel a este trai:Jalho de esclareciIIJent?," 
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8 o MILITANTE 

OREGRESSO AO TRABALHO 

E, FINAlMENTE, A VITORIA! 

A greve durou de 19 de Maio a 1 de Junho. N o 
d ia l, 0 Comite de Greve, depois de auscultar 0 
sentir das massas decidiu 0 regresso ao trabalho. 

Embora ainda nao tivessem visto satisfeitas as 
-suas reivindica<; oes, os openirios estavam conven
·cidos de que a amplitude da greve e a sua reper
oC ussao politica Ihes traria em breve a vitoria. Pa
ra ja impunha-se man ter a explendida unidade e 
coesao das suas fileiras forj ada e consolidada no 
decorrer da greve. 

o recuo organizado a que os 5.000 operarios de 
'Pera Pinheiro procederam, justificou-se pl cnamen
teo A greve que foi sob 0 ponto de v ista de orga
niza<;ao um exito comple to, nao se havia, no entan
to, alargado a outras regioes. A repressao fazi a-se 
:sentir duramente e a fame atorm en tava ja com nao 
ruenos dureza os mil hares de lares dos trabalha
dores em greve. Por outr~ lado, a governo, par 
intermedio dos delegados do l.N.T., faziam cons
tar que 0 aumento so seria considerado apos 0 re
gresso ao trabalho e de ~cordo com esta campa
nha os encarregados andaram no dia 1 a convidar 
os operarios para regressarem ao trabalho. 

Os trabalhadores compreenderam perfeitamente 
<jue 0 patranato e 0 governo so nao cederam du
rante a greve por uma questao de prestigio, mas 

• <jue apos a greve, perante a continua<;ao da unidade 
,e disposi<;ao de luta dos trabalhadores que tomaram 
consciencia de que a greve constituia uma arma 
f ormidavel que poderiam vol tar a usar, 0 aumento 
teria de ser concedido. Os trabalhadores regressa
ram assim, ao trabalho man tendo a Unidade nas 
suas fileiras e dispostos a continuar a luta sob no
vas formas. A disposi<;ao de voltar it greve apos 
algumas semanas de trabalho, se entretanto 0 au
mento nao fosse concedido, era gera!. 

Apos 0 regresso ao trabalho, 0 Partido deu aos 
trabalhadores a palavra de ordem de trabalho len
to e recusa a fazer horas extraordinarias enquan
to nao fossem aumentados. Esta orienta<;ao foi una
nimemente aceite e seguida pel os trabalhadores. 

Como era de esperar, a vito ria dos trabalhado
res nao tardou muito tempo. Em principios de 
Agosto, dois meses apos 0 termo da greve, os ope
J'arios obtiveram urn amnento geral de salarios 

para toda a classe. 
Ainda que os 10$00 nao tivessem side totatmen

te conquistados, os aumentos obti dos re presentam 
uma g rande vi to ria para os trabal hadores de Pero 
Pinheiro a q ual so fo i pos5ivel pelo recurso it 
greve coisa que to dos os operario s compree:1c1em 
per feitamente. Os aum entos obticlos variam entre 
5, 6 'e 8 escudos tendo fic ado os cabouqueiros com 
65$00; os can tei ros com 63$00; os operarios clas ma
quinas de corte e os das maquinas de polir respec
ti vamente com 61$00 e 60$00 e os t rabalh aclol'es 
nao especializaclos com 49$00. A mai oria daclas
se teve de fac to um aume nto cle 8$00 diarios. T am
bem as horas extraordinarias qu e eram antes -cia 
greve pagas a si ngel o, sao agora pagas a 250 / 0 0 que 
representa ainda um roubo poi s a propria 1eg·isla
<;ao fascista estabeleceu 0 pagam ento a 50°/°' 

Apos esta vitoria os operarios estao dispostos 
a continuar a luta pela sati sfa<;ao das restantes rei
vinclica<;oes, tais como a l ibe rta<;ao dos compa
nheiros ainda presos, 0 fim das persegui<;oes e re
presalias, assim como 0 pagamento das horas , 
extraorclinarias a 500 / 0 e dos domingos e feriados 
a 1000/0' 

Saudando os ,valentes operarios de Pero Pinhei
ro pela vitoria alcan<;acla, fruto da sua unidade e 
combatividade, 0 Partido Comunista, 0 Partido da 
classe operaria, em cujas fileiras militam os tra
balhadores de vanguarda, exor ta a organiza<;ao 
local do Partido a refor<;ar as suas fileiras com 
os melhores e mais destacados trabalhadores da 
regiao, consolidando assim a organiza<;ao do Par
tido e a sua liga<;ao com as massas como condi
<;ao indispensavel para novas lutas e novas vit6-
rias contra a explora<;ao capitalista e contra 0 
fascismo, 

Com a ~ua vitoriosa greve os valentes openirios 
de Pero Pinheiro apontam 0 caminho a todos os 
trabalhadores portugueses que como eles sofrem 
as consequencias da criminosa politica fascista, 
Esta luta demonstrou que a unidade dos trabalha
dores e uma for<;a invencivel e que a greve e nas 
maos dos trabalhadores uma poderosa a'rma de lu
ta que nenhuma for<;a repressiva pode vencer. 

A LUTA PElA REVOLUCAO DEMOCRATICA E NACIONAL 

«0 Partido Comunista Portugues tem como tarefa ganhar as massas populares para a causa da 
Tevolw;ao e concentrar os seus esfor<;os no trabalho de unir, organizar e conduzir it luta as for<;a.s 
d~mocnWcas e patri6ticas.» 

(Do Program a do P.c'P. aprovado no VI Con gresso) 
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