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BOLETI M DO COMlrE. CENTRAL DO PARTIDO COMUNISTA POR TUGUE S 

SOORE AS lUTAS REI V i N Die AT I V AS 
do proletariado da, cidade, do campo e do mar 

Int,ervenyao do camat'ada Sergio Viladg1l6S ao VI Congresso 

O camarada S. Vilarigues comec;ou por e¥pO f 0 
objectivo cla sua interven<;ao; «Esta inte r ven

<;ao, disse ele, e urn balan<;o das lutas a que 0 
.: Avante!" fez referencia e expressa algumas opi
ni6es criticas e faz algumas consicl era<;6es julgadas 
necessarias para IJ clesellvolvimento da luta reivin
dicati va da classe operaria e restantes trabalh aclo
res cla cidade e do campo. ( ... ) 

Saliente-se tambem desde ja que muitas lutas de 
outr~ tipo havidas no decorrer destes an os nao en
tram neste balan<;o geral, algumas das quais com 
uma extraordinaria importancia politica, com'o fo 
ram as manifesta<;6es politicas de rua, as lutas es 
tudanUs, as lutas contra a guerra colonial , contra 
a repressao e pel a amnistia, as lutas contra a poH
tica obscurantista da ditadura e pel a defesa da cu l
tura nacional, dc. A elas se fara somente uma 
ou outra referencia de passagem. Para to rnar po
rem, 0 quadro mais completo, e a s imples titulo 
de informa<;ao, citar-se-ao as greves polfticas rea
lizadas neste espa~o de tempo. 

- Greves Politicas: - As greves declaradamente 
p oliticas de Junho-Julho de 1958, de protesto con
tra a grande burl a eleitorai, tiveram lugar em 29 
localidades do Alentejo, 27 das quais sao centr~s 
de assalariados rurais. Em todo 0 Ribatejo, apenas 
duas localidades com forte predominancia de assa
lariados rurais participaram nas greves - Alpian;a 
e Arcena. Pelo mesmo motivo, participaram nas 
greves operarios industriais, da constru<;ao civil, 
pescadores e empregados de 23 localidades . Cen
tros industriais tao importantes como Lisboa, £ei 
xal, Montijo, Setubal e distritos inteiros, como 
Aveiro e Braga, nenhuma participa<;ao tiveram. 

Se bem que 0 Barreiro, Almada, corda industria l 
do Baixo Ribatejo, Porto e Ma tosinhos ten ham par
ticipado nestas greves, fizeram -no de maneira tao 
imperceptivel que s6 numa ou noutra empresa de 
certa importancia 0 trabalho paralisou. 0 n umero 
de fa bricas e outras empresas participantes andou 

- EXTRAeTOS-

it roda clas seis dezenas. ( ... ) 
~ G re'/cs e PBralisBc;:ces: - No espa<;o de tempo 
que tntamos, ( .. . .) em nllmeros gerais, ?ssinala
ram-s e 103 greves e paralisa<;6es. ( ... ) E diffci i 
distinguir COI11 precisao 0 que fo i uma greve duma 
paralisac;ao de traba lho, pais nas informa<;6es e no 
«Avan te !» nao e raro ch amar-se greve a uma pa
ralisa<;ao de duas horas, ou m<,smo de alguns mi
nutos, ao passo que nao sao qualificaclas de greves 
paralisac;6es que chegam a atillgir a dura<;ao de 
dois dias. Resolvemos, por isso, junta· las. 

Do nltm ero d'e greves e paralisac;6es indicadas, 
4 1 cabem aos assalar iados rurais e situaram-se em 
32 localidades, 20 das quais no Alentejo, 3 no Ri
battjo, 3 na Bei ra Alta, 1 em Tras-os-Montes, 5 no 
Algarve. A participac;ao dos operarios industriais, 
dos transportes, da construc;ao civil, etc, e dos pes
cadores, nas greves e paralisac;6es, registou-se em 
33 localidades . ( . . . ) 

-Con centra~oes : -No mesmo espa<;o de temp o, 
mencionaram-se 246 concentra<;6es: 80 nas empre
sas, 76 n os sindicatos, 7 nas pra<;as de jorna, 55 
nas casas do povo e 23 varias. Deste total, 163 cou
beram aos operarios industriais, dos transp ortes e 
comunica<;6es, da construc;ao civil , mineiros, por
tuarios e pescadores, de gas e electricid ade, etc, 
e 82 aos assal ariados r urais. ( ... ) 

As concen tra<;6es dos assalariados rnrais ti vera111 
lugar em 24 localidades do Alentejo, 5 do Ribate
jo e uma da r egiao do Oeste. As do operariado in
dustrial, constru<;ao civil, pescadores, etc, tiveram 
lugar em 42 localidades. ( ... ) 

- Trabalho len to (cera) - Esta forma,-de luta dos 
trabalhadores esta ainda muito pouco generaliza
da. Pel a leitura do « Avante! ", apenas 21 casas fo
r am localizados, alguns em gran des empresas, C(' 
mo a cur do Barreiro, as mihas de Aljustrel e do 
C8bo Mondego, os portuarios de Leix6es e Don ro, 
os estaleiros navais de Viana do Castelo, a Siderur 
gia Nacional e a Mundet do SeixaJ. ( ... ) 
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,- Nos Sindicatos Nacionais ,-lmporta ainda 'r~-' !ips empregados e imprensa e no dos portuarios 
ferir, embdra de passagem, 0 crescen~e 'aproveita- de Lisboa" em 1965; no dos bancarios de Lisboa, 
mento ' ~os sindicatos pel os trabalhadores, como Coimbra e Porto, em 1965; no pos Seguros de Lis-

, campo de luta pelas suas reivindicar;6es economi- boa, em 1965, etc. 0 numero de participantes de 
cas e sociais. ( ... ) Sao exemplos desta forma de algumas destas assembleias (mais de 3,000 e mais 
luta pela defesa dos interesses de c1asse all ass em- de 2.000, nas dos bancarios de Lisboa e Porto, res
bleias gerais que tiveram lugar no sindicato tex- pectivamente, 700 na dos electricistas e dos Segu
til da Covilh1i e no sindicato dos metahhgicos de ros, de Lisboa, varias centenas nas dos texteis da 
Vieira \p'e Leiria em 1963; no sindicato dos curtu- Covilha, portuarios de Lisboa, curtumes de Alca
mes de AJcanena, em 1964; no sindicato dos elec- nena, etc,) mostra que 0 interesse pela luta nos 
-trirjst~l;j' pi! Lisboa, em 1964 e 1965; no sindicato proprios sindicatos fascistas llumenta. ( ... ) 

VALORIZEMOS AS lUTAS TRAVADA.S PEL,OS TRABALJfADORES 

MAS NAO FECHEMOS OS ObH9S ~~ DFBILIDADES DA AC(;itO pO PARTIDO 

J,ii fol dito noutre parte desta inter)len~ao, que 0 balan90 
-.das ' luflls seria muito incompleto e assim e efectivamente . ( .• •. ) 

Houve mais greyeSt mais paralisa;c5es, mais concentrac;:oes, 
foram criadas mais c0mi~s5es de Unidade e outros organi1mos 
Jegais, ' semi~legais e ilegais para as organizar e dirigir. POiE~m, 
o facto de neo estarem assinaladas no «Avan te!) mostra que 
existem grandes debilidades no terreno de organizaC;ao, mos
"ra que muitas organizac;oes e militantes do P. nco est50 li 
gados as I1'!OSS?S tomo seria para desejar. ( ... ) Para defends. 
rem 0 seu pao, melhorarem as suas condic;5es de vida e de 
Irabalho, para ' avan.arem decid idamente no caminho diflcil 
que conduz ao derrubemento da ditadul'a fascista, e neces· 
sario ql.!e a cIa sse oper,aria e restantes traball4ladores multipli
quem 0 numero de -Iuta .... s havidas nos ulHmos ano, e que sa
ia 'igual'!'"hte elevado 0 s~u nivel em todas os aspectos. Pa· 
ra isso, 'as orgtmizaC;Res ~ os mHilantes do Partido devem 
larnbem multiplicar os seus esfor90s, particularmente no terre· 
00 dB organiza~ao e da ~)obiliza9ao de messas. 

Em Lisboa, por exemRlo, no periodo de tempo clacorrico, 
apenas for am mencionadas urna greve e urna para lisac;ao par
ciais na Empresa geral de Transportes; urn. greve de 40 em· 
pregados da C .P.; uma greve dos tip6gra fos do • Diario Po· 
pular >; urn s greve de 4!l trebalhadores da Me/ga,o, Vida go 
e Pedras Sa/gadas; uma' ·paralisa~.o na empresa Abe/ Perei · 
ra da Fonseca. Destaque-se, porem, pela sua grande 1mpor
tancia, pelo sau caracter massivo e peJa combatividade d~
monslrada, a concentra~~o de 2.0QO operarlos da Carris de 
Lisboa, junto da gerencia, em 1960; as 4 concentrac;oes res
pectivamente de 2.000, 1.500 e centenas de operarios, em 
'1962, e as 3 sucessivas com cerca de 2.000 operarios cada 
oma, no prirneiro se mestre de 1965, por aumento de sala· 
rios e outras regalias. 

No Porto, tambem no que respeila a lutas de tipo superior, 
"'s coisa. foram mais ou manos semc.lhantes: em 1963 e 1964, 
tiveram lugar pequenas parBlisa;oes de centenas de metalur
gicos em varias empresas. Alem disto, e de salientar a com
batividade delTlonstrada pe/os trabalhadores dos Transportes. 
colectivcs do Porto em 1962: I.utando por aumento de sa!~. 
rios e o ~tra3 reivindicac;oes, realizo?,!r am ~ concentra~~es no 
Sindicato e uma na empresa algumas com a participa,iio de 
mais de mil operarios. ( ... ) 

Quanto aos corticeiros, foi em 1958 a 1959 que estes ope , 
t'arios mais se movjm~ntaram pela sati5fa~ao das suas reivin
dic .9 ~oes economicas, em pedicular por aumento de salsrios 
e por trabalho garantido. ( ... ) 0 

Por volta de 1960, os cortice iro. lutevam sobretudo conlra 
os despedimentos. Em 1961, Ilitavam por aumento de salarios; 
em 1962, contra a burla do Contrato Colcctivo de Trabalho 
e, de 1963 a 19!55, por eumento de salarios e contra a ex· 
p lora ,lio.( ... ) "A' debilida de s dB orgar.izar-ao partidari. e" 
Quase ausencia completa da crgailiza.:;ao ~xtra·parfidaria
Cornis$lSss, de Unidade, Comi.:;soes Sindic';)is, etc,.....,.,.. se cleve, 
em gra.,:.ie medid~, a estraitez8 eo baixo "Ivel des lu!"as dos 
op2rarios cornceiros. 

Em relac;ao aos minairo.!; , veriflca.se uma certs continuide· 
de na luta c grande comb ativieade dos mi-rieiros nas 'minas 
d.e Aliustrel. Em contra porlida , as min.s de .5. Domingos, . 
lousal, S. Pedro da Cova, Cabo Mondego e ·Pe jilQ ,gromen· 
J~ apcrecem n~s c9lunQ$ '9 ~ Avantel:. ( ... ) 

Ta"lbem os pescador!!3, especlalmante os da sa,dinha, mos· 
Iraram urna grande combatividade atraves des/es anos. ( .•. ) 
Assim, em 1959, mals de 6.000 pescadores de M.tosinhos, 
Vila do Conde, Povoe de Varzim, Afurada e Murtosa man· 
tem·se 70 dies em greve por maiores ganhos e me/hores con· 
di~oes de trabalho, tendo alcan~ado ume grande viloria. Nes· 
te mesmo ano, e pelo mesmo motivo, de novo os pescado
res de Matosinhos e de Vila do Conde realizam uma serie 
de concenlra~oes massivas de 500,1.000,1.200 " mais, res· 
pectiv8mante na praia, ne Casa dos Pescadores e na Capi
tani~ e os pesceder"s de bacalhou que Sot /an~aram na gre· 
ve para faze rem triunfar as SUBS reivindica~oes. Em 1960, sao 
500 pescadores de Olhi5o qua fazem greve acompanhada de 
concentra~ao. Em 1961, em Peniche, concenlra9ao de 2.000 
pescador,,. por melhores condil'oes de vida e de trabalho. 
Em 1962, greve de 300 pescadoras da GafanhD. Em 1964, 
novemen le greve em Matosinhos e grande greve dos 10.000 
ptscadores de toda a costa do A/garve que durou 15 dias e 
foi acompanhada de manifesta90es de rua e de choques com 
as fO'9as repressivas. ( ... ) 

Quanto aos asse/ariados rurai., em especial do Alentejo, 
a sua combatividade, heroismo, espiritc de ·unidade e de or
ganizac;ao sao caracteristic8S e tern sido brilhantemente pos
tos a prove om mil e um combates pelo pao, palo trabalho, 
per aumento de jorn6s e melhoras condic;i5es de trabalho, 
pelo horario de 8 horas, contra a repressao " pela amnistia; 
pela dernocracia e a paz. ( ••• ) .. 

No decorrer destes anos, sao de destacar as gFe
yes, concentrac;oes e manifestar;6es durante a cam
panha eleitoral para a Presidencia da Repliblica em 
1958, no lOde Maio de 1962 e pel a conquista do 
horario de 8 horas em que participaram directa
mente cerca de 200.000 assalariados em varias zo
nas do Alentejo e numa ou noutra zona de outras 
provincias, em 1962·1963 e 1965, De salientar tam
bern e a greve vitoriosa por melhores jomas e pela 
liberta<;;ao dos companheiros presos dos assalaria
dos rurais de Almeida, Vermiosa e Malpartida, em 
1964. ( ... ) De salientar ainda e a luta e a grande 
concentrac;ao dos assalariados rurais da zona do 
Bombarral, junto da Camara Municipal, em 1965, 
por melhores jornas e pelo horario de 8 horas, 
que conseguiram obter de maneira oficializa
da. ( ... ) 

Este quadro positivo nao consegue e nao deve, 
porem, cobrir 0 quadro negativo que se exp6e aos 
nlossos olhos: sao ainda restrictas as zonas onde 
os assalariados rurais COn1batem de maneira mais 
au menos organizada" ( .•. ) 

Em rela<;ao ao proletariado industrial, ja alguma 
coisa ficou dita. Deve destacar"Oe, alem disso, a re
cente movimentac;ao dos 5.000 marmoristas da reo. 
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giao de Pel~o Pinnelro que, cfa recrama~ao junto do 
patronato, por intermedio das Comiss6es de Uni
dade, passaram as gran des concentra~6es massivas 
junto do Sindicato, e por fim a greve. Quer dizer, 
foi uma luta com princfpio, meio e fim, como cos
tuma dizer-se . 

Independentemente da grande combatividade e 
coragem dos marmoristas, 0 desenvolvimento na
tural desta grande lula da elasse operaria deve-se 
ao facto da organizac;;ao do Partido a ter acompa
do desde 0 principio, de se terem criado os orga
nismos legais e elandestinos para mobilizar e orien-

tar os trabalhado 
dicar;;6es. ( ... ) 

suas reivill-

A estatlstica de lutas que acabamos de trac;;ar, 
ernbora muito parcial, nao pode satisfazer ninguem; 
nao so peio seu numero absolutamente insuficien
te, mas tambem pelo baixo nivel de muitas delas, 
pequenez de outras e, acima de tudo, porque em 
sectores importantissimos do ponto de vesta de 
concentrac;;ao da elasse operaria industrial e de as
salariados i'urais como Lisboa, por exemplo, quase 
se nao regista'ram lutas reivindicativas durante UI11 

tao longo espa~o de tempo. ( ... ) 

A ORGANIZACAO - FACTOR DECISIVO PARA 0 DESENVOLVIMENTO 

DAS LUTAS DA CLASSE OPERARIA E CAS MASSAS TRABALHADORAS 

Em rela<;;ao a to do 0 con junto das lutas travadas, 
se muitas houve com principio, meio e fim, e al
gumas de certa grandeza e importancia, a carac
teristica principal que nelas sobressai e a de um 
deficientissimo trabalho de mobilizac;ac de massas 
na base de palavras de ordem bem ajustadas a ca
da situac;ao e cas os concretos. Alem disso, notam
-se ainda grai1desdebilidades na organiza~ao das 
lutas, e mfsmo ausencia completa de quaisquet 
form as de organizar;;ao partidaria e extra-partida
ria, para orientar as i~ltas de m~ssas reivindicatj
vas. Dai, em grande h1edida, a morte a nas'cenc;;a 
de' 1Tluitas lutas, os resultados negativos de algu
mas ~ a estagna~ao de muitas outras. ( ... ) 

A brganizar;;ao e a orientac;;ao das lutas da elasse 
opera.ria e das rnassas trabalhadoras nao podem 
constituir simplesmente uma preocupa<;ao e uma 
tare fa de urn dado mom en to: elas deverao ser, an
tes e obrigatoriamepte, uma preocupa~ao e uma 
tarefa permanentes das organizac;;6es do Partido e 
de todos os seus militantes. E que as lutas da elas
se operaria, das primarias as de tipo superior, nao 
se podem decretar nem fazer eelodir a golpes 
de manifestos e tarjetas: ela~ exigem prepara~ao, 
organizar;;ao e convenie'bte or'ientar;;ao, passo a pas
so, dia a dia, diremos meSI11O, hora a h~ra. E s6 
porque nem sem pre assim se faz e que se verifica 
que uma infihiaade de lutas nao passam da sua 
fase embriomiria ou s(' manti~m estacionarias du
rante longo tempo. Estao nes/as cbndir;;6es a CUP, 
Ii lextil de algod:ao do Norte e da Carris do Porto 
e muitas outras" ( ... ) 

A burguesia e 0 seu governo l1aO expl~'ram e 
Qprimem 0 proletariado por temporadas, a explo
ra~ao ~ a 9pn;ssao exercidas pela grande burguesia 
portuguesa e pela sua ditadura fascista sobre 0 

proletariado sao p~rmanellte~. ' Permane~t'e deve 

ser, pois, a iar'efa das organiza<;6es do Partido e de 
cada um dos seus militantes no esclarecimento; 
mobiliza~ao e organiza~ao dos trabalhadores para 
uma luta incessante em defesa dos seus interesses 
de classe. ( ... ) 0 Partido Comunista foi criado 
e existe ,para conduzir 0 proletariado ao combate, 
orienta-Io nas mil e uma batalhas pela defesa dos 
sellS interesses de dasse contra a bllrguesia e, mais 
do queisso, conduzi-lo a tomada do 'poder pollti
co. Esta e uma verdade de todos conhecida. 

Ve-se a~sim .' q;le tbdo 0 traball1'~ do Partido, 
todas as tarefas do Partido, no seu conjllnto, e de 
cada 11m dos seus militantes em separado, devel11 s,~r 
orientadas para a organiza<;ao,e condw;ab clas hi
tas da classe operaria e -restanies trabalhadores. 
pelas suas reivindica<;6es imediatas de canicter 
economico, social e politico. 

Nos {!Itimos tempos, come~ou a falar-se mais na 
necessidade de {ecorrer a greve, tanto na propa
ganda e . agita:;ao do Partido, como entre, alguns 
sectores ' trabalhadores. 0 facto, que em si e posi
tivo, nao e porem suficiente para fazer triunfar as 
reivindical;oes dos trabalhadores e para que estes 
se lancerp. Ifest<~ fOflpa superior de I,uta. Uma gre
ve', mesm~'parcial, nao tera Ingar pel'o simpes facto 
de a desejarmos. ( ... ) 

De um modo 'ge'ral a gl'eve ~ 0 ponto culminan
te do desenvolvimento de fonmls de luta mais sim
ples:,' fxp,osir;;6es assinadas, diligencias das Com is
s6t?s 'de Unidade junto das gerencias das em pre
sas, dos, .Sindicatos e das autoridades, em nome 
dos tr~ba1hadores e, sel11pr.e qUe possivel, acom
pa'nhidas por eles; concEntrac;5es massivas com 
C\s Comiss6es de Unidade a frente; diminuic;ao 
da produc;;ao (cera); pequenas paralisar;6es de ' tra
])al110 enquanto as C0l11iss6es de Unidade vao 
apre~entaf as reivilldicar;6es ao patrQllato ou exigir 
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4 o 
a sua satlsfa<;ao, etc. ( •. . ) 

Para que uma greve possa ter II partidpa~ao to
tal dos trabalhadores de 'uma fabrica ou ratno de 
industria determinados, de todos os trabalhadores 
de uma localidade ou regiao, etc., e necessario que 
(lS pr6prios trabalhadores tenhatn a consciencia de 

DO ECONOMICO 

A JohlaCla de eohscl~neia pol itica das lar!)ss masses Iraba 
Iha dQras da cidade e do campo, ( . . . ) tern de pass"r obrig&loria 
e constantemente pela escola da luta por melhores condi~5es 
de vida: Parte ' se assim do econ6mico para 0 politico . Os tra
balhadores sen tem d iariamente a necessidade de ganhar Soi6 ~ 
rios mais i;:onfo rmes com 0 custo de vi d a, de terE:m urna easa 
modeste rbas uma casa, de terem f.a rias pages , assis tencla me 
dica e farmaceutica , de est9rem seguras con tra 0 desem pr.ego, 
a inva lidez, 8 ve lhic e , etc .. Se, por e xemple, qU(lse todos 
os funciona r ios publicos, civi s e militares, tern dire ito a 11m 
!nes e mais de ferias pagas todo s os anos, 0 que considera:,
mos jus fo, porGl,;G nao go'za m do mesmo direito os opera rios' 
Acaso na o suportarao os .seus magros sfl larios cescon t~s pa ra 
os fu ndos de desemprego~ Previdencia , Caix3s SindIca is , elc.? 
Ou sera q ue 0 seu organismo abalado por um trabblho. esgo
t6nte du rante urn ano de trabalho "aO necessira das 'mcsinas 
ler ias e do mesmo rs pouso, para se re co mpor? ( : .. ) 

Em 1962, cerca ,qe 73.000 oee rarias e e mpregados da i'1-
dustria textil reetberam 670.000 contos em salarios e bide- , 
nados. Em med ia; cada Irabalhador recebeu por ano 9:180$00; 

que ja nao lui outra tnaneira de fazer vingar as suas 
reivindica<;6es e defender os seus direitos. E 56 pe
la pr6pria experiencia, adqu irida no desenvolvi
men to das varias lutas de caracter legal, os traba
Ihadores ganham essa consciencia, e nunca pela 
magia do n05SO desejo. ( . , .) 

PARA o POliTIC 0 

ou seia 25$15 p or cad a um dos 365 diiH do ano . E claro 
que hi! na lextil quem ganhe mais e muito mais, mas 0 facto 
so con tribui. para baixar a media do sclario de maioria dos 
tra ba lhadore s desta industria. 

Nas industrias de conservas d~ peixe e corticeira, a situac;ao 
e ainda piori se considerarmos 0 que cada urn ga.nha durante 
o a na in/eiro e nao por ceda dia de trabal ho. (E s6 assini 
podemos analisar a s ituiJ ya o, pois os traba Ihadores e sua s 
fa mil ias procisam de comer 0 an o inteiro : . . ) t ... ) 

56 co m uma experiencia "ivida no , luta pelo p~o diario e 
por Dufres re ivindicac;oes , acompanhada de urn constante 
esclarecimento ideologico e pol~tjco desenvolvido pelo Par : 
ti d-o, os trabalhadores a dquirirllo 0 consciencia politica de 
cle s3e , 0 for te espirHo de crganizayao, uni dade e discipline 
indispensaveis para elEva r a nfvei s superiores as suas lutas, 
padficas e .nao pacificas, ate a insurreic;ao popular a rmada ; 
qu e po ra fim a ditadura fasci sta. (" ,) , 
' Depgls de referir aind a alg umas tUTAS CO NTRA ARE: 

PRESSAO, 0 cemarada Vilarig ues lira algumas cp nclus5es: 

EM DIREC~AO AS MASSAS TRABALHADORAS 

Nliiuralmentll qui> ced~ for ma de iula . el<ige forma~ proprias 
I> particulares de orga niza~iia . No centrQ de tedas, deve rao 
'estar as o rg 6niza~oe 's do P~ rti do, delas deve rao partir as ini
tiativas, d as mais simples as mais audazes, e em todos os 
sen~idos. Para 0 poderem fazer de ' maneir8 c orrec~a, as cr
ganizac; 5es do Partido, no seu co n iun to ~ e c~da u,m dos seu s 
milita n~es , em particular, preci sa ln de ester es~reHamente li~ 
gados, pcr mil e urn fios, as Ja .ga. massas traba!h;Jdpras , '( ... ) 
nos sindica tos, CasCls do Povo e dos Pesaadores, Coop~ra
liva s, assocla c;5es cultura is , recrealivas , desportrva s: etc ~ , C • •• ) 

e realize r na pratica a linha do Partido. ( .. J 
OS cO~JJn istas devereo dis~utjr dir·e cta e permar.e~temente 

>Com os Irabalhadore., na sua qualidade de companhei ros de 

Iraba lho, Iran smiiit-ihes experi~ncla ! , incuti t- Ihas <:onfia~~a 
nas suas .proprias for~ a s, proCurari!;f9 mos trar com exempl os 
simples ,a situac;ao d i ficil q~e se at·rave!sa e onde estii"o o s 
ve'rdad eiros res ponsaveis e os ini m!g os a ccrr.baleri Discu!ir 
com os trabalhadores : ouvir a te ntsmente as SUBS o pini~es, 
ensina·l os e aprender com eles, estar sCll1pre entre eles e co m 
e les; te l deve ser a tarefa primordiul dos militantes do Pa r
tido. ( . .. J 

Ir" ,d·i rec~amente as mS·$sas e urns ~ondiC;60 indi!pensavel po· 
ra se poder levar a preti ca a linha polilicB d o Partido, para 
se poder fomen·tar, o rg.a nizar e orientar de manei ra correcta 
as lutas da ~Ia. sse pp,,,;;ria e restantes traba lhad or,es, por me, 
Ihore. condi~oesae "ida; contra a ditadura fa sci sta, pela de 
mocracia e 0 soc ialism6 . 

o PARTtD 0 E AS LUTAS DO PROLETARIADO 

, A capa~ld~de reaiiza'dora de urn ~adid6 cem'Jnisla allalia
_'Se pelo q ue fez na prarica em defesa oIos inte resse. de clas
se operaria, das massas labt;Hiosas e do Pais . 

No aspecto que tratamos, iii vimos que 0 seu trabalho du 
r an te .. 0 pe rfodo analisado fo i, posHivo . 0 Partido orgenizou · 
e dirigiuj do prindp io ao tim, um , gr6n~e numero de lutas, 
desde as pequenas e simp les, como expcsic;oes assinadas, 
passando pelas concentra;5es massivas junto das gerencias 
das empresiU, enos Sindicatos , a te as greves econo micas e 
pol iticos, e as grandes manifes~ac;5es de rua directame nte 
contra 0 regime. Podemos mesmo dizer que a's .mais impor
tantes lutas de massas havidas, eccnomicas e politicas, fore m 
o rg enizadas e d irigidas pa lo Par tido, embors acusando m,ui
las e g;eves deficienc ias e erros qu e importa debaler a pro

'fu ndadamenle para os eliminar no no5'O tra bal ho futuro'. ( ... J 
Cremes poder dizer que a ac~ao di recta na prepa ra c;:ao, 

-ec10500 e o rj"mta,ao d a~ lutes 9ue tiverap' IU!lar f9 i mais lar
'fl~ do que ~ primeira vista podia parecer, e que l1 ijg t~m rll' 

z~o o. eSn'larSdSn qua erlti cam a imprensa do PQrliclo por 
da r muito destaque as lu las , por valoriza·las em demasia . 

Exceptuando uma ou ou tra inexactidao, ume Oli outra apre· 
c{ac;a o mais au menos exagerada, a imprensa do Partido , e 
em especial' 0 «Avantel > nao ~em pecado per valor ize r em 
e XCG:SSO as lutas de masses; ao contiario, naD tern sabido va· 
loriza ·las devidarhente e ti rar delas todas as 1ic;:5es para ser .. 
v irem devid amente 0 Partido e os !rabs lhedores . 

A actividade pa rtidari a de ma SSBS-, e em particula r 8 pro
pagan da e ag ita y80, deve orientar-se no senHdo do esclare
cimento ap.ofundado de que tods . as batelhas generalizades 
do pro leJariado e des masses popu lare .5, pcr re ivind icac;-oes 
li mitadas, SaO 0 preambulo da g ra nde batalh . geral que con
duz i, a a conq uista da liberdade ·pol itic •. Conquistada esta , 
como resu lta do do derrubamento da d,i t.dura e de'tru i~ao 
do aparclho de ES ~Jdo fascists !' , estarao cr icdas as condit;5as 
que permitir{;Q Que a class e operaria se' una e organ~ze am
pia mente, para '0 d1i!senvolvimenlo em grande do movimento_ 
opera rio nacio nal. 
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o MlLiTANTE :5 

L~BER.ALISMO E I ~ DISCI PLI NA, 
INIMIQOS lURADOS DO PARTIDO! 

Tem-se afirmado varias vezes que se nao pode pensar em cOhduzir a luta sem baixas. 0 inimigo exis-
te e trabalha afanosamente para nos atingir; Ele tem uma experiencia acumuiada quase unica no 

mundo, tem ao .seu dispor recurs os materiais e humanos diffceis de avaliar, tem nas suas maos rode
res imensos e a imunidade para 0 cometimt'nto de todos os crinies, mesmo os mais tene brosos como 
po de ver-se ainda recentemente no assassinate de Ii . Delgado. Mas, apesar de tudo isto, continuamos 
ainda a assistir ao come tim en to de numerosas faltas li beralistas, as mais grosseiras infract;oes da dis
ciplina do Partido, etc .. Ha camaradas que pel a forma ligeira como orientam 0 seu trabalho, poem 
em risco nao apenas a sua seguran<;a, como a segu ran<;;a de outros camaradas, de instalat;oes e de as
pectos importantes do trabalho e val ores do Partido. Porque um tal com.portamento? Porque se co
metemerros tao graves? No fundamental as razoes encontram-se no: 

LlBERALISMO E INfJlSCIPLINA 

. libet:l.llstho e ihdisdpllila. sao irma'os gemeos, fascista ( ... ) no desrespeito pelas regras conspira
'oiriamos mesmo siameses . Onde esta um nao po- tivas, na indisci plina; que se manifesta na falta de 
de fa1t~'r 0 outro. Setn '0 cometimento de graves fa l- vigilancia revolucionaria e na falta de controle, 0 
tas li beralistas que levam obviamente ao desprezo libe ral is mo cuja raiz politica oportunista se filia 
'de ihuitas resoluc;oes e regras conspirativas, nao na conCept;aO ideologica pequeno-burguesa, que se 
teria a policia podido desferir-nos 0 golpe de 196 1. faz sentir na a,ctiyipade .pc muitos quadros; c'ons
Sem 0 cometimento de outras fallas identicas nao . titui um dos grarides Imi.](~s da defesa do Partido, 
se teriam, provavelmente, verificado as prisoes de Exti rpa-Io e uma das condic;oes indispensaveis 
Lisboa, Porto e Buarcos, em 1962, como tambem 0 para melhorar a defesa.» 
miseravel Ver'di~~ nao teria podido causal' tal: t?s Com efeito, foi por !iberalis ;~ o, pOl' nao ter ob
estragQj ao PartIdo coma sua repelente trm<;ao sE:rvado como era seu dever, uma regra conspira
em 196. . . tiva que 0 camarada D. Abrantes foi preso. Tame 

A analisedestes golpes esta no fundam ental fei- bem so ao mais irresponsavel liberalisrno se pode 
ta e a sua enunciat;ao aqui mais nao pretende q,\lt atribuir 0 t ei-em~s e posta em coutacto q)m a tipo" 
recordar qua'o desastrosos tem side os efeitos do grafia camaradas queimadfssimos econhecidos 
liberalismo e a indisciplina dentro do Partido. como tal. A ,,'l1ovimentac;ao que se vinha fazen da 

. '. \1.0 sector a comet;ar pelos camaradas mais respon~ 
, Em Marq d~ 1964, t.eve,l?gar no SuI c;utro,.gr~y,e s:aveis, estava recheada de faltas libera\-istas que 
desas,tr~. Vanos funclOnarlO~, ::Iuadros I!ega~s e 111- po'cieriam ter ocasionado um golpe ainda niais se~ 
termedlOs foram presos e, v~nas organtzat;oes fo- vero no Partido. 
ram destrot;adas pel a pohoa. Refenndo-se,.a este 
golpe policial 0 camarada A. Cunhal dizia 110 seu 
relatorio ao VI Congresso: «As tendencias e~quer
distas custaram muito caro ao Partido nos an os de 
1963-64 e estao na origem de muitas dag nos,sas di
ficuldades nesse perfodo» . Esta conclusao ~o ca
marada Cunhal nao sofre contestac;ao , mas tam bern 
nao restam duvidas que este golpe se al<irgou por
que na euforia das tendencias esquen;listas se co
,ineteram as mais graves faltas liberalistas e infrac
~6es a disciplina do Partido. 

No «Militante» 139, de Setembro {\ltimo, foram 
tiradas algumas conc1usoes ace rca do golpe de 
Abril do mesmo ano, no qual foi preso 0 camara
qa D. Abrantes, sua companheira e tam bem dois 
tipografos e dois quadros intermedios. 

J «Vma debilidade do trabalho conspirativo resi
de no liberalismo que em mat-eria conspirativa "se 
manife~ta na ~\.lbestima9ao da nat\.lreza do re~ime 

Recentemente foi preso 0 camarada Ilidio [ste" 
ve~. ,pelo que ja se apurou, pode admitir-se que 
este camarada tenha sido entregue ao in imigo,o 
que"a . ser assim, retira desde logo ao canlarac1a llf
dio/ a ,h:sponsabilidade funda11l l'n tal da sua pri sao . 
Todavi.a, nao deixa de constith lr grav~falta de vi
gilancia 0 facto do camarada n3,o ter sabido recuar 
peran te Uma situa~ao que via p,ouco clara, pois 0 
call1 arac1a CIa casa que tentava abordar quando foi 
preso, ja havia faltado a encontros e portanto era 
de ad11litir que pudesse estar preso. E evide nte que 
nestas condi~oes ao camarada Ilfdio nao com petia 
avant;ar, mas recuar e encontrar outras fOfmas de 
apurar 0 que havia. 

Se a estas prisoes juntarmos toda um a serie de 
infract;oes as regras conspirativas e muitas mais 
manifestat;oes liberalistas e de indisciplina, temos 
de concluir que; 
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NO V-oS PERlnos NUS 
A lbrtgi:\ s~rie 'de desMtres dos ultimos anos, com radas que com todo 0 a vOl'ltade saO tapa2es de 

ll. imensidade de 'dificuldades que deles tem resulta- andar e mesmo permanecer em sitios concorridos 
do para todo 0 trabalho do Partido, deviam bas tar e as horas mais inconvenientes. r-la, outros camara
largamente paracorrigir deficiencias e concep~oes das que conhecend.C? aspe~tos aJtamente secre!o.s 
de trabalho que lile estao na origem. do trabalh~ do Parlldo, delxam com tod~ a facIlI -

Quando atnis se afirma que no vos perigos nos da~e que tals aspectos cheguem ao c~nheclm~nto.de 
amea~am quere-se chamar a atenc;ao para 0 facto OULros camaradas. Por outro lado, sao tambem am
de haver alnda numerosos can:aradas que contie da frequentes as conversas ,?e «sobremesa» e ?U
l1uam a cometer graves faltar liberalistas, graves tras ~m que se descomparn.mentam aspe<:t?s 1IT~
viola~oes da disciplina do Partido, etc .. Como e portaates de ,t~abal,ho, s~ delxam enter:,del, Identl
sabido, varios fUl1cionarios tem caido !las maos dades! etc. ~al a alem dlStO, e ? qU,e r:,ao ~ menos 
do inimigo porque nao respeitam a regra ha muito ne,gatIvo, ha camaradas que nao .50 nao tem uma 
estabelecida de nao avan~ar para as casas ilegai s atItu.de correcta pera-nte a revela~ao de segredos do 
do Partido sem tel' a certeza do que la se pas5a. PartIdo, de prob,~en~as de quadro~ e O1,:tros, como 
o camarada D. Abrantes foi a ultima vitima desta revelam uma cUllOsldade pouco sa, P?b tudo pro
grave falta. Lament8,velmen te nem li~oes:tao duras curam saber, tudo PTo~uram descobnr, 0 que e r~
como esta chegam para a correc~ao de taiserros. ,velador d~ caractenstlcas profundamente n~gatJ
Ainda recentemente um funcionario com tarefas vas que ha que com,bater com toda a ..energla. 0 
". . , ' _ . ' . combate a estas e mUltas outras faJtas nao pode fa-

de Glrecc;ao, dep01s de vanas vezes cntIcado por zer~se com pleno exito, se cada camarada e em es-
cometer faltas da rr:,esma natureza, em ~ez de lutar pecial aquel es que com frequencia desrespeitam as 
para a sua correcc;ao, procurava numa llnportante regras e resoluc;oes estabelecidas, se nao der-em 
reuniao do Partido obter apoio para essas faltas! c'onta que 'essas faltas facilitam a ac~1ro policial, 
Outros camaradas ha que praticam faltas semel han- enfraquecem 0 Partido orga\Wcantei1te e minam 0 

)tes e de outro tipo. Por exemplo, ha ainda cama- seu prestigio entre as massas. 

A DEFESA DO PARTIDO 
Para se comp'reender toda a importancia 11a de-~ ~to, ela e antes de tddo a defesa de cada um 'do 5 seus 

fesa do Partido ,e necessario compreender 'e avaliar militantes. A defesa colectivanao anula, antes per
o seu pape! historico, nao somente para '0 derru- supoe a defesa individual:, po'rque, cada camarada 
bamento do fascismo, mas para a transforma~ao da que se defende mal, defende malo Partido, cada 
sociedade port~gm:sa. A perseguic;ao desenfreada camarada que s.e deixa cair no liberalismo e na in
que a policia fios move, mais nao e, que um agu- disciplina, introduz no Partido elementos anti-Ie
dissimo aspectQ da \uta de classes no 'nosso pais. ninistas, abre fendas l1a muralha defensiva do Par
A propria policia e 0 governo fascista a9 persegui- t ido, f0r,11;alldo-o mais vulneravel aos golpes do irii· 
rem os comunistas tao raivosamen tel 'nao 0 fazem migo. ,.pot istp ,mesmo e a medida qU€ a repressao 
a pensar que podem ainda destruir 0 partido. Es- aumenta, tem de ,au men tar a intransigencia do Par
tas ilusoes devem estar perdidas desde ha muito, tido para com '0 liberalismo e a indisciplina e ou
mas eles pretendem pOl' todos os meios enfraque- tras faltas que -ertfraquecem a sua capacidade de 
e'er 0 Partido 0 mais que puderem com vi~ta, por resistencia . 
.tim lado, a prolongal"em a sua exis~encia tanto Percorremos uma curva muito apertada da luta 
quanta Ihes seja possivel, por outro lido, fmpedi- fevolucionaria no nos50 pais, 0 inimigo poe em 
rem que 0 Partido chegue 3,0 -Ievantame.nto nacio- jbgQ, recursos imen.sos para atacar 0 Partido. 0 
nal contra a ditadura fascisJa devidamente organi- P.artJdo tem que del tar mao de todos os recurso,s 
zado e fortalecido e possa conduzir a classe opera- aD< seu alc,;ance para se defender e fortalecer, mas is
ria ate a conquista de importan tes reivindica~oes to nao pode ser alcan~ado enquanto nao varrermos 
sociais que ven ham a enfraquecer seriamente 0 re- de'todo 0 nosso trabalho 0 liberalismo e a in dis
gime capitalista no pais, OU mesmo abrir,eami- ciplina, enquanto nao conseguirmos que uma dis
nho para a sua derrota total. Ao perseguirem tao 
encarni ~adamente os comunistas, 0 fascismo e a ciplina de ferro, dehe de ser no Partido uma sim-
sua matilha policial, olham ao meSl110 tempo para pies imagem literarill, para se transformar de fac to, 
o presente e 'para 0 futuro. . . ' numa coordenada, pela qual temos cada vez mafs 

Porem, a clefesa do Partido nada temde abstrac- que orientar toda a nossa actividade. 

NOTA -Ja de po is de redig;do este artigo tomamos conheci
mento que nay-as .prisoes tinham ocorrido em lisboa. Entre os 
militantes do Partido presos figure 0 camarada Rogerio do 

:Carvalho. Po,' falta da ~Iementos quanta a causa da mais est. 
g o lpe pol ic ial , nae podemos, pa ra i~, sobr" ele tirer as con
lusoes que se impo"m. Po,,;m, seism elas queis " forem , nao 
",odem senao confirmar a iusteza dBs nossas preocupa~oes 

'-quanto cos perigos que noS amaa~am, se cada camarada se ileO 

com pene trar de ne~essidade de dar combate intransigente 
as manifesta&;5es de liberalismo e indisciplina dentro do Par~ 
tido, Sf) cad a organigmo - desde 03 de di rec·~ao . aos de base 
- nao inscrever essas preocupa~oes e a defesa geral do Par' 
tido nurn dos temas centraris de discussao, para tirar conelu
soes e resolucoes que nao poderao cair no esquecimento de
pois !, ·Defe.~ d';; b Partido das arremetidas do inimigo fascista 
e tare!a d .. todos os organism os e de todos os militantes do 
Partido. 
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O- MltlTAN1E -

PROBLEMAS ACTUAIS 09 MOViMEtJTO ESTUDf\NTll 
-FORTALECER A ORGANIZACAO E A ACTIV,IDADE " r ' .; ~"'" 

PO PARTIDO ENTRE OS ESTUDANTES 
1-:-0 Partido ~ de lange a organizac;ao politica com 

inf! uencia i,qeol6gica predominan te entre a j u ven
tude estudantil. Este facto, que nos deve orgulhar, 
deve tam bern cham:;trd]OS a atenc;ao para as 110ssas 
responsabilidades 'e as deficier(cias do nosso tri!-

. balho. . 
Para melhor compreendermos a jmportanClia e 

significado do predorpinio das idd1ts revoluciona
rias do marxismo-Ieninismo entre a juventude es
tudantil, e. necessario termos em conta que, no 
nosso pais, 0 ambiente politico, econ6mico e so
cial em que vive a imensa maioria dos jovens es
tudantes e predominantemente burgues, tal como 
e burguesa a sua origem de Glasse. 

A pressao ideol6gica da burguesia exerce-se 
continuamente e de forma directa atraves de todos 
os canais do enorme aparelho de propaganda do 
Estado fascista. A educac;ao e disseminac;ao dos 
conceitos de vida burguesa comec;am a fazer-se 
sentir sobre os jovens que ocupam os bancos da 
Universidade praticamente a partir do primeiro 
leite que bebem. Alem disso, todo 0 sistema edu
cacional, d.esde os program as de ensino ate a selec
c;ao do professorado, esta orientado para formar a 
mentalidade e a consciencia polftica dos jovens es
tlfdantes num sentido de classe, no sentido dos in
teresses de classe da burguesia. Nao dE'vemos es
quecer que e dos bancos da Universidade que saiem 
os quadros com que a burguesia dominante renova 
os lugares de comando, civis e militares, do seu apa
relho burotratico e da maquina de Estado fascista. 
Dai 0 seu cuidado e preocupac;ao com tudo 0 que 
possa interferir com a educac;ao ideol6gica da ju
ventude no sentido em que esta orientada. 

Face a forc;a irresistfvel das ideias revoludona
rias de que 0 Partido ,e portador junto da juven
tude e que esta abrac;a cada vez com maior forC;a, 
voltanqp as costas a tudo :0 que de caduca e reac
donario representam 0 poder e a ideologia da 
grande burguesia, os governantes salazaristas sen
tem-se desorientados e alarmados. Sentindo 0 J:ll:,
rig9 gue significa para a estabil idade do regime 
fascista de os mhos condenarem e desprezarem a 
iaeologia dos seus ro emtores bur ueses, d lz (j 
ml - : «Seria como uma amI la 
elJl que os filhos se levantassem contra os pais.» 
( .« Seculo» de 10-XI de 1964). 

o paternalismo fascista que 0 governo quer im
por ~ j~1 vetUl1de estllpal),til den tro da Un iversidade 
e que no mesrpo discurso 0 ministro definiu <;01110 
o de « lima verdadeira familia em que a paterni'da
de fisica se substitui a intelectual », e cada vez mais 
repudiado pelos estudantes, como 0 demonstram 

as suas lutas dos 111timos an os. 
A diferenc;a de con,ceitos e fundamentaL As po

sic;6es sao irreconciliavtids:-A juventude qu er uma 
Universidade Livre e lutapor eIa, 0 fascismo quer 
uma Universidade escrava e tenta impo-Ia. A luJa 
e por is so inevitavel. j:: a luta entre 0 que e no.Voo 
e avanc;a para 0 futuro, para 0 caminho luminoso 
do Socialismo, e 0 que e velho e caduco, mas gU,e 
luta desesperadamente para sobreviver. Repudian
do toda ainjustic;a social, tudo 0 qUQ e podre nq 
regime fascista corrom pido ate it medula e que re, 
presenta a forma mais reaccionaria de poder da 
burguesia ao servic;o da negra empresa da expl07 
rac;ao do homem pelo homem, a juventude luta por 
um futuro livre, . pelos ideais do comunismo, ins
pirando-se no humamsmo marxIsta, na Ideologia 
do proletariado-a classe do futuro. 

As aspirac;6es e reivindicac;6es politicas da ju.
ventude estudantil identificam-se cada vez mais 
com as reivindicas;6es e as lutas polfticas do nosso 
povo contra a tirania fascista. Integrando-se cada 
vez mais nesta luta e impulsionada por ela, a ju
ventude estudantil e hoje uma forc;a de vllngu;trda 
ao lado do proletariado na luta pel a Libel'dade e 
a Democracia. 
2- Tendo em conta esta realidade e para reforc;ar 
cada vez mais a actividade revolucionaFia deste 
combativo sector da juventude portuguesa, 0 Par
tido deve trabalhar para fortalecer a sua "o'rganiza
c;ao e influencia no meio estudantil. Devemos re
crutar para 0 Partido os jovens, rapaz.es e rapari
gas, mais firmes e combativos, os que mais se te
nham destacado a frente das massas 'j uvenis no 
decorrer das lutas. 

eriar fortes nucleos de jovens comunistas em 
cada escola, capazes de orientarem justamente a 
massa estudantil no prosseguimento da luta pela 
li berdade e a democracia, e uma tarefa inadiavel 
do Partido no terreno da organizac;ao. 

Formar quadl'os firmes politica e ideologica
mente que assimilem os princfpios ideul6giccs e 
organicos do Partido; que assimilem e cu i11pram 
as regras do trabalho partidario clandestino; que 
tenham um elevado conceito da dignidade e da 

onra em toda a sua conduta; que saibam portar
-se firmemente ante 0 inimigo fascista em c~so de 
prisao, deve ser uma regra a orientar todo 0 nos
so trabalho de formac;ao e selecC;ao de quadros do 
Partido entre os estudantes . 

Q~ladros que £ej aUl verdadeiros dirigentes e uma 
organizac;ao verdadeiramen te 'actllante deve sel' 0 
lema do trabalho partidari o neste sector. 

Para que 0 papeJ dirigente ( 1) Partido se aflrme 
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o MItt,. AWtl! . 
. .como forma superioo de . org;;n1z6l'ao ele deve esiar em ton
. <lil'oes de influir na orienta,iio' e direcl'~o de outras lormas de 
organiza,ao de juventude, sem que isto signifiqua que deva 
<lominar em tais organizal'oas pelo mumero dos seus militantes 
nelas incluidos. 0 Partido precis a, sim, de definir uma orien
~a,jjo corr8cta que seja compreendida e aceite pel .. massa es
Judantil e indicar as formas de luta e de organiZal'BO mais 
adequada" a cada momenlo. " 

'0 Parlido, precisa de ter uma organiza,ao coasa e acluante. 
Mais do que uma organizac;ao muito numerosa e amorfa, in· 
~teressa ter em ceda Escola urn forte nucleo pe militantes em 
que a unidade de pensarnento e de aCl'ao a volta da linha do 
Par,lido seja uma constante da sua actividade . Uma organiza
~&.o que nao viva absorvida com os seus proprios problemas 
in tf;~rnos e alheada das massas, mas que seja 0 motor da luta 
de ,:,)assas, que l11ergulhe nelas as suas raizes. 

3-::Para desempenhar-se desla tarefa de forma honrosa a or-

I 
ganiz. a~ao iuvenil .. estUd.antill queT universitaria queT liceal .ou das e.scolas · tecnicas, pr.ecisa extirpar alguns vicios e erros 
org4"l<'os do passado que tanto prejuizo causaram. 

De entre os defeitos mais Irequentes na organizal'ao juvenil 
destaca-s8 \l descomparlimenta~ao e a inconlidencia corispira
liva. A persistencia nestes deleitos facililou bastante 0 alarga
mento do golpe policial de Janeiro de 1965 .. Dar-se «ares> de 

I revolucionario, exibir presun~osamente em publico, nos cafes 
e noutro! locais, os seus conhecimentos« marxistas) e dar a en e 

I tender que se esta no conhecime'nto dos deuses, confjden'Ciar 

I desnecessariamente lunto de amigos a sua filia~ao no Partido, 
, exibir, tambem desneces.sariamente, documentos do Partido, 
I sao tudo habitos e tende nCias neg ativas caracteristieas do re
I volucionarismo pequen.o ~ burgues infelizmente demasiado free 

~ 
quente entre os estudantes, dada a sua origem de classe. Infe
lizmente tambem, 0 in imigo estt. atcnto e saba aproveHarese 
dos~es deslizes para ir assinaiando quem os comete, tomando 
Bssim conhecimento do que devia ser . bem guardado. Um 
membro do Partido' consciente des SUDS responsabilidades, 
per muito j"ovem que seia~ deva combater intransigentemente 

\

em si proprio enos outros estas deficiencies. Deve' assirnilar 
a. verd adeira consciencia revelucionaria de classe do proleta. 
,-iado e a simpJicidade e modestia dos verdadeiros comunise 
tas. Deve saber guardar, dos proprios amigos, os segredos 
conspirativos que Ihe sao conliados. ' 

~ 
Dado 0 predominio das taref.s associativas no trabalho 

'pratico dos activistas 'do movimanto estudantil~ tem sido tam .. 
bern urn eno muito fr equente a sobreposi,ao deste tipo de 
larefas na acrividade dos quadros d o Partido ma\s capacitados, 
em prejuizo de tarefas respons.6veis no trabe lho de organiza e 

~ao. Na pratica est,. erro page -se earo. Em gerBI todo 0 tre
alho desce de nivel quando se desviam das tarefas organicas 

para as actividades e cargos associs fivos as melhores quadros 
do Partido em cad a Escol' •. Faze-Io significa su bo rdi nar todo 0 
desenvolvimento e perspectivas futuras do trabalho pa rtidario 
a preocupai;ao do exito imadiato no trabalho associativo des .. 
te ou daquele sector . Co mo prova do que e dito esta 0 facto 
<Ie se lutar presentemente com mais dificuldades de quadros 
precisarnente naquele sec to r onde este erro foi mais vincado 
no pass ado. Desviando as melhcres quadros da actividade 
organica para 0 trabalho associativo! e evidente que com 0 
debilitame nto da organiza,ao partida ria rodo 0 trabalho se 
ressente incluindo, a distancia, 0 proprio trabalh o associativo 
ne que se rerece a defini,8o e. aplica~ao de uma boa orien
tal'ao. 0 Partido, por todas as fo rma. ao seu alcance, desde 
a agi ta~ao ao desracamento de quadros e a ajuda constante 
ao desenvo!virnento do trabalho associativo, d"eve acarinhar 
este, procurar que el e sirva os interesses da grande massa, da 
U niversidade e do Pais. Mas nu nca dave 0squecer que e nee 
cessario na acrividade pra tica encontrar urn justo equilibria 0 :3 
distri bu;,ao dos q uadros ten do sempre em centa q,ue 0 que 
,decide e a for~a e auteridade do organ iz81'ao do Parll a o como 
forma superior de organizac;ao. De resto a experiencia de
monstraenos que ha inumeros jovens sem par~ ido cheios de 
qualidades e dispostos a trabalhar esperando apenas para se 
!'evelarem que Ihas cOr;ifiem res pcnsabilidades e que os orien e 

tem no seu trabalho. E po;s urn arro ter a pretensao de pre
encher todes os cargos responsave is com elemt:.ntos <nos
sos', com membros do Par tido . 

Urn ou tro erre grave no traba lho partidario lem sido a au-
sencia duma rigorosa compcrl'imentac;ao entre 0 rri;!b ulho legal 

~. ',0 eo t,'ab.lh o lIegal. Tcda a experiencia do trabBlho r. evolucio
nario do Par ti do ensina que quadros co m tarefas ilegais nao 

'1 devel11 , em Gaso algum, ter tarefas de respcnsabdidade no trae 
, balho as!ociaHvo e viceeversa. Esta regra e L!ma condi~ao 
, . ' fundamenta l para a de fesa de ambas as actividades. Que ela 
, • · loi !lrQS$,>iranwnte YiQI~d" no pas$adQ mO$lrQ'o 0 facto de ter 

havido esses em que d, as associativos acumulavam esta . 
responsabilidade com a de membros do organismo respon.s-, 
vel da celula da Escol.B. 

Urn erro deste Ii po tern norm.lmenle Ires consequencies n'h)'~ ~ 
gativa. - nao permite urn bern desampenhe de qualque r das 
tarelas, < queima. a aetividade I.egal e abre a ac,fio do ini
migo aspectos conspiralivos de actividade partidarie . 

final mente, qu'eremos referir ... nos 60 falso conceito da Uni· 
dade que lem sido defe ndido e nalg uns casos apl icado POT 
camaradas n05s0;$ no 'movimento estudantil. 

A orienta,ao do Pa rtido par a 0 trobalho unitado no s,,;o 
des massaS estudanti. e dilada pela preocupal'ae de que os 
organismos unitarios dirigentes sejam 0 mais possivel repre · 
sentativos e tenh am 0 m.ijximo apoio e confian'TB das massas 
que representam. Esta preocupa~ao deve es ta r presente quer 
se Irate da formal'ao duma lista pera a direc~ao duma Asso
cial'ao, quer da "leil'oO dum Se~relariado de RIA qu~r ainda, 
da composityao duma comiss!o de apoio ou duma comissao 
de campo ou qualquer oulro organismo unitario estudantil, 
extra-Universidade. " . 

Duas tendencies erradas sa tem l)1anifestado ns aplica,ao 
desla oriental'ao. Uma del as, delendida p,or al.guns camaradas, 
d ~z que e expressao unit~ria, particular~mente de organ ismos 
mais respons3veis, s6 seY\falcan ~ ada no dis em que 0 Partido , 
atraves de acol!dos com certas cerrentes politicas burguesas, 
fa~a entrar em tais orgsnismos, a par dos membros do Partido, 
representantes de tais correntes. Sam excluir que isto possa 
ser feito em cases muito especiais, nomeadamente onde tal 
au ia l organizac;ao pelitica tenha, a par do Partipo, uma acti-
vidade e influencia politica comprovadas, pen~amos que este 
nao deve ser 0 metoda normal para a formac;ao dos orga e 

nismos unitarios es tudantis. 0 criterio selective deve ser dee 
terminado pel os medtos individua is, pela autoriclade e presti-
gio pessosis jun to das massas estudantis daqu(!les que se pro~ ~ .. I 
poem ser seus dirigentes. Dentro destas cond ic; oas pensamos 
que nao deve intervir quolquer €xc!us ivismo polHico. Na acti"'~ 
vidade pratica isto quer dizer que se para B formal'ao d uma I 
lis ta unitaria nao devemos guiar.nos pela preocupa~:ao de que 
este~'a on;osamen te representada esta ou aquela corren te po .. 
litica mbem nao devemos' por principia excluir qualquer 
dos eus-,representantes sa estes tem prestigo entre as maS e 

SBS e goiam do sel! spaio. 
A segunda tendencia erreda no trabalho unitario e.ludan!il 

e a daq ueles camaradas que nao sabem fugir a tental'ao de 
confiarem upenas em comunistas para os cargos diri'gentes do 
movimento associativo. Assegu ra r vma maioria de gents 
«fixe) de gente « nossa» em tal ou tal comissao cu organismo 
es tudanti l e um a tendencia sectaria muito frequente. Isto e urn 
grave erro que corresponde a esvazier tais organismo s do con .. 
teudo unitario que d.evem real men te ter, transforma ndoeos 
lia pratica em ol'ganismos de Partido com urna actlvidBde Ie .. 
gal com lodos os perigos que isso comporta. Ao mesmo tern .. 
po, deixamese frequentemente de fora jovens sem partido, 
destacados e com pre:stigio entre as massas, cuja inclusao em 
leis orgsnismos dada a estes uma composii;ao lm itaria m~i.s 
de acordo C:Jrn 0 pensamento das massas que esses organiSe 
mos representam ou dirigem. 

A julgar pelos resultados conheeidos, nas eleil'oes des di· 
rec~5es de algumas A.E. em Lisboa, para o. anO escolar de 
1965166, pareee-nos haver exemplos 'de born e mau trab.lho 
unii~rio. On de loi born, a alluencid lei grande e a lista unitaria 
vcnceu 'sem oposi~ao ou quase; ond'e loi mau, a divisao foi 
granda numa afluencia ia de si relativamente pequena. 

o Partido deve ajuder os estudantes a corrigir conceitos 
errados de trabalho unitinio que conduzem frequentemente a 
disp ute r eslereis entre si. S6 urn trabalho de unidade estu
dantil largo e meleavel, tal como 0 Partido preconiza~ per~ 
mitira. isolar na Univarsidade a minoria de elem~ntos fascistss 
e anti"e8SS0ctalivos e fazer das Associac;oes verdadeiros bee 
lua r,tes a vo ila dos quais se unam lodos os jovens na luts pe . 
los seus direitos e reivindica;:Qes universitilrias. 

x X X X X 
o refo l'C;o c!o trabalho entre os estudantes, cor

rigindo os defeitos e erros analisados, permitira 
elevar ainda 'mais a actividade revoillcionaria des
te importante e combativo destacamento da juven
tude portl1gl1esa colocando-o cada vez mais ao la
do do proletariado e do povo portugl1es na luta 
pela Paz e a\ Democracia, contra a guerra colQnia.1 
e por um Portugal Livre e Feliz. ' 
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