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.~ 

BOLETIM DO COMITE CENHUU DO PARTIDO COMUN!ST A POInUGU ~S 

UMA VEl '~n·m·D~S I uIVlA' A AS RESOlUCOES , 
, 

dicide J. d e a oraa r117aQ no que UJ ,0 lj' ..,>l 8 Iii_ ~b 

Nenhuma resolur,.a~ por mais justa que seja, nenhuma luta da c!asse operaria, por _ esta 
ou aquela relvmdlcar,ao, podcrao ser levadas a born termo sem uma orgamza<;ao a 

altura das cirClll1stancias . Sem organiza;;,ao a classe openiria, nao oostante ser a unica classe . 
revoluciomiria ate ao fim, scria lim a classe desarmada, inca paz de conduzir a luta dura , difid
lima e prolongada contra 0 poder de capital menopolista, que dispoe de todo 0 poder do 
Estado. Alem de podewsas fon;;as repressivas possui tam bern uma infinidade de organizat;6es, 
cuja missao cOllsiste em conduzir a luta contra a classe openiria e restan!es trabalhadores. 
quer procurando perver'cer 11 sua consciencia de classe por meio de campanhas ideologicas 
de contelldo reacc i{ll1 ario ornarnentadas com rotulos tais como «defesa do bern estar dos tra
baihadores :;' , da «harmon ia de classes ", dos «interesses harmonicos do capital e do trabalh(P . 
etc ., quer POl' meio da espionagem mais abjecta entre os operarios, realizada por uma bern or- · 
ganizada rede de buyos, dirisida directamente pelo bando aa PIOE. 

Ante as grandes dilkuld ad es que 0 Partido 
atravessa na hera presente, postas a luz cl ara 
do dia pelo Comite Central no passado mes de 
Agosto, snrgiram entre alguns camaradas idcias 
erroneas sob re a forma de as vencer e de elimi
nar os erros cometidos. 

Tendo a org:anizat;iIo, como fim exclusivo, re 
solver na prMica os problemas postos pela ex
plora~aG cap itaiista a classe operaria e realizar 
na pnitica a linha politica do Partido, deve 
combater-se intransigentemente a idcia (diga-se 
em abono aa verdade que nao e de hoje) de 
que se deve primeiro criar uma organizac;ao 
bem estruturada, bern afinadinha, muito ,novi
nha e 56 depois disso kito actuar entao. E pre.
ciso combater-se tambem intransigentemente a 
ideia de que a defesa dos militantes e organiza
eoes do Partido cleve cO l<s isti r em as mifitantes 
se porem a distancia quilom ctrica das massas 
trabaihadoras e mcsrno das organizac;oes de ba
se. A isto poded chamar-se com certa proprie
dade defesa atras da porta. U ma tal ideia a triun
far so agravaria ainda l11ais a desligac;ao do 
Partido das massas e expo-lo-ia ainda l11ais aos 
golpes da pollcia e acabaria por cortar os laC;os 
que devem prender sempre os cOl11unistas a clas 
$e open',ria e a~ nUl.$sas trabalhado ra:o. 

Celu ias e ouiros organismos do Partido vi
rados para si, meS1110S, encerrados no drculo 
estreito dos seus problemas intericres, sedam 
organ ismos condenados a estiolar, por nin
guem sentir a sua aCC;.1{) . Por isso mesrnoi nin~ 
guem poderia seguir 0 que pudessem gritar tais 
organism os em quaisquer tarjetas ou manifes
tos em dcterminado momento, ate porque os 
sens dc-cumen tos recligidos por elementos desli
gados da classe operaria e das massas trabalha
doras e, par isso mesmo, desconhecedores dos 
seus problemas e anseios, nao poderiam reflec
tir as aspirat;6es imediatas e mediatas dos traba
Ihadores, tanto no ambito local e, regional, como 
no ambito nacional. Nao poderiam e nao po
dem em muitos casos concretos existente~ no 
n05SO Partido no momento presente . 

A c1assE operaria precis a de se organizar 
para conduzi r a luta pe!as suas reivindicat;oes 
contra os capitalist as. Com mais ra zao precisa 
de organizac;oes do Partido Comunista Portu
giles poiiticamente capazes e 5eguras do pon
to de vista de estrutura<;ao e da firmeza clos 
elementos que as componham, para lhes ex
plicar as causas da explora<;ao de que e vi
tima por parte dos patroes e do regime que 
os servll: e porque piora a situar,;ao des tes OU 
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2 OM'ILITAl'ITE ® __ _ 
d aqueles trabalhadores, e e necessario organizar cista. Por is so, a VIa correcta e: 
a luta cia classe operada pelas suas reivindica~5es fo rmi!lds, orga n izac;:50 6 acluar: 
iihediatas e pelo deriubamento cia clitadura fas- cruttildo, mi !ian le a ectuar. 

organ izac;:ao, 
Milita nte re-

Fortalecil:!le!llto das Organiza ~o es do Partido 

o forialecimento cle tod~s as organiza<;6es 
existentes do Partido e a cri:H,;ao de outras ern 
bases s6lidas nos centros indus tr iais e cle con
centra<;ao cia operariad o agri::ola e a pedra cle 
toque para 0 desenvolvlmento da luta cia clas
se operaria, cia sua unidade e organiza<;;ao e 
para a ccmsequente desen volvimento da uniao 
das for~as dernocniticas contra a di tadura fas
cista. A taref .. mais premen te e importante que 
hoje se coioca aos militantes do Partido e con
soli dar as organiza<;5es existentes, irnprirni r-l he 
u ma fo r te actividade politic:a e organica virada 
sempre para a classe oped.ria e as maS5as traba
lhadoras e defende-Jas da repressao fasc:ista, 
mas actuando sempre em defesa dos inlercs
ses das massas trabalhadoras e sempre a elas 
Jigaclos . 

Os militantes e as organin-;oes do Partido 
nao conseguirao, POl'em, le v,t l' a bom ttrm o 
urna tal tarefa se nao se virarem audaciosa
mente para a classe opedria, mergulharem 
bem na classe operaria e :!.ctuarem sempre en 
tre a c1asse operaria. Nao 0 conseguirao ainda 
se nilo organizarem as lut:ls da c1 asse operaria 
peia melhoria das suas eondi<;oes d~ vida e 
para a conquista da liberclade politica, se nao 
aj udarem os trabalhado r es a erial' as formas 
de onran iza<;ao indispeasiveis a direc~ao das 
l11tas ~m todas as snas forrnas , .das mais' sim
pies as superiores, isto e, das simples peti~6es 
assinadas, di ligencias junto dos patr5es , con-

6xacta da fcr!(a 

centra<;6es massivas junto das gerencias das em
presas, nos sindicatos nacionais e das alltori
dades, ao trabalho lento ( cera), a greve e it_ 
manifcsta~ao na rua enos locais de trabalho. 
No momento presente, 1I o rgani zac;:ao da, 
IUla des masse s lrabalhlldoras por aumen
to garBI de si!llarios e co nln;; a vida cara ,. 
contra a repressao e eI deportac;:iio , d e p re-
50$ politicos p19ra lora do_ continents e pe
Ie [amnisii a 'ex ig~ a maior otencao e es
for<;:05 tias organizsc;;oes e militantes do Par
tido. 

Na organiza<;ao de cada . luta co mo no lal1-
<;amento de palavras de ordem de realiza<;ae>· 
pratica imediata, as cetulas de empresa, os Co
mites Locais ,' de Zona, Regionais, Pr.ovincia is,_ 
etc ., devem ter sempre presente 0 principio de 
que cad a luta, para ser levacla a bom termo, 
precis;:: cle formas de organizac;:ao apropriadas. 
(Comissoes de Unidade, Comissoes Sin cl icais, . 
Comites de Greve, etc . , etc. ) , e que igualmen
te sao necessarias formas de organiza<;ao para a 
realizac;:ao pratica das palavras de ordem lan-· 
<;adas para as rnassas. Se nao se tive r este prin
cipio sem pre presente apenas se gritara no va
sio, embora com palavras inflamadas, mas pou
co ou nada de pratico se realizara em favor da_ 
classe ' operaria e do desen vol vimento d a luta:. 
pelo d errubllmento da ditadura fascista de Sala
zar serventuaria dos m onop olios. , . 

e c apa c Ld a d e d a S {1 r ga Ii i z a It 0 e s 

Natllralmente que 03 militantes eas o rgan iza
c;6es do Partido devem sentir-se r es p onsaveis 
por toda a act ividade polit ica e organica do 
Partido nos seus respectivos raios de ac<;ao, 
como reSDOnS3.veis se devem senti r pela de 
fcsa e aDiica~ao da linha po litica do Partido 
e das resoluc;ocs e dccisoes dos organismos 

'du dirccc;ao do Partido. Por i5S0 mesmo tor
na-se cada vez mais necessario aos militantes 
estudar e analisar a todo 0 momenta e com 
sentido das respoHsabil idades 0 estaclo e a for 
<;;a das organizac;:6es do Partido sob a sua res
p onsabilidade directa, nas empresas e nas 10-
c ai idades , ass im como 0 espirito das massas 
e sua disposi<;i'io para a !uta, assim como tern 
nccc:lsidade tam oem de analisar a todo 0 mo
mento a for<;:a do inimigo a bater, a quedistan
c ia se encontra , etc., de maneira a evitar que se 
tomem iniciativas, resolu~oes e "decisoes preci 
pitado.se se nao indig uem blrefas superiores a 

for~a e capacidade das organiza<;6e:s. E neces
sario, p oretTI , evitar qualquer subestimac;ao da: 
forc;a das organiza<;6es do P artido, e do Partido· 
l10 seu conjunto, e igualmente qualquer so bres
tima<;ao das fo1'<;as do inimigo. 

A uniea forma valida para se recrutar os me-· 
lhores combaterites da classe operaria para 0-
Partido, para for jar quaGiros capazes e em COl1-

dh;6es de serem co locados it frente das organi
zac,;6es do Partido e l1a Slla Direc<;a6,-de modo.· 
a fortalecer e alargar as celulas de empresa exis
te ntes e de crial" outras, de refor<;ar 0S organ is
mos intermedios de direc<;ao e de organizar ou
tros em bases solidas, -a lmica forma valida e a 
accao di aria em defesa dos interesses da classe" 
operaria, organiz1ndo e orientanclo esta de ma--
neira correeta, orientando e organizando a sua 
lu ta e a lula das massas trabalhadoras tanto no> 
terreno economica, ~omo no social e politico._ 
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Connan~a 

o M ILITA NTE @ ____ ~3__;" 
i It ab a I a vel n a c I as s e 0 P Itlnl ri a 

Como regra gera l, 0 recrutamento para 0 
'Partido deve ser feito apenas entre os meihores 
Itltadores da classe openiria apos, cada luta 
-desta em defesa dos seus interesses . E de facto 
-durante os com bates e as batalhas da c!asse 
,operaria contra os exploradores que melhor 
Sf observam os homens e as mulheres quan 
to a sua coragem, ded ica<;ao, espirito de sacri
-ficio e ao nivel da sua consciencia de c!asse, 

E com novos mili tan tes forjados 110S com
:bates diarios pdo pao, pela paz, pel a demo
-cracia e Iigados estrei tamen te it c!asse opera
ria e as massas trabalhadoras que 0 Part ido 
-deve refo r<;ar as organiza<;6es existentes e · criar 
outras nos centros vitais do pais, Da c!asse 
-opedria vem a seiva vivificadora para todos 
<os militantes se estes estao Iigados a ela por 
·estreitos la<;os de organiza<;ao e de combate, 
Refor<;ar estes la<;os e urn dever sagrac\o para 
todos os militantes do Partido, 

Eleme ntos desligados das massa" dos seus 
companhei ros de trabalho, metidos no seu 
reduto defensivo porque, dizem, «nao se pode 
ter confian<;a nesses ignorantes» (os ignoran
·tes sao ' os trabalhadores), n€sses «analfabe
tos politicos », em ge ral nao tem, ou nao devem 
ier, qualquer interesse para 0 Partido. Lon
;ge de ajudarem 0 Partido e a luta dos traba
Ihadores sao objectivamente elementos pertur
badores que dificultam 0 trabalho revol ucio
nario do Partido e a luta das massas traba
lhadoras pe!as suas reivindica<;6es. Um ele
.mento, dito revolucionario, que fa la com des
prezo superior dos operar ios, dos seus com
panheiros de trabalho, que nao tenha con
Jian<;a intei ra na classe operaria, um elemento 
.nestas cnndi<;6es podera ser urn revo ltado ho
nesto (e ha alguns) mas um revoluciomirio co-
-JIlunista e que ele nao e. 

A for<;a dos comunistas e a sua confian<;a 

inabalavel no resu ltado da luta que 0 Partido 
dirige pel a democracia, 0 socialismo e 0 co 
munismo advem-Ihes justamente da confian
<;a inabalavel que te rn na classe operaria, a 
un ica classe revolucionaria ate ao fim , e da 
sua estreita liga<;ao COIU ela e com as mas
sas trabalhadoras da cidade e do campo. Mas, 
no entanto, isto nao e ainda suficiente. Para se 
vencerem as dificuldacles aduais do Partido e 
outras que a luta por 11111a vida mel hor com
porta, e abso lutarnente indi spensavel que os 
operarios e trababalhores comunistas conquis
tem pela sua acc;iio pnitica em defesa dos inte
resses da classe operaria e das massas trabalha
doras a inteira confianc;a dcstas e que gozem 
igualmente da sua inteira confian<;a. 

«E preciso eliminar - dizia Unine, em 1920 
-com cern vezes mais energia que ate agora 
estes represen tantes da aristocracia openiria 
ou trabalhadores ab urguesados de todos os 
postos que ocupam e por em seu Ingar ope
rarios, mesmo dos mais inexper ientes desde 
que estejam Jigados it massa explo rada e go
zem da sua confian<;a na lura contra os ex
ploradores. A ditadum do proletar iado exi
g ira precisamente a designa<;ao destl2s opera
rios sem experiencia para os postos mais ' res~ 
ponsaveis do Estado, sem 0 que 0 poder do 
gove rno opc:n\rio seria impotente e nao teria 0 
apoio da massa»., 

Esta saudavel confian<;a do grande Lenine 
nos operarios revolucionarios deve animar to~ 
dos os comunistas portugueses para ultra pas
sar as dificuldades da hora presente e marcha
rem adiante audaciosamente para fortalecerem 
o Partido nos centros industriais mais impor
tantes e para prepararem os novos com bates 
da cl as$e operaria e das massas trabalhadoras 
pelo pao, pel a paz, pela democracia, pelo s0cia
lismo. 

Cl1efes, Partido, Classe, I~assa 

-Nega.r a necessidade do Partido e da disciplina 
. partidaria! Poi a uma tal atitude que chegou a 
oposi<;ao. Ora esta posi~ao equivale a desarmar 
-completamente 0 proletariado em proveito ' da 
burguesia, equivale precisam en te a adoptar os 
defeitos da pequena burguesia: dispersao, insta
bilidade, falta de firme za, de uniao, de ac<;ao 
-conjunta, defeitos que trarao a falencia inevita
vel do movimento revolucionario proletario, 
'se sao olhados com in·dl1lgencia. N egar do pon
to de vista do c0l11unisl110, a necesS'idade de Par
tido , e saltar das vesperas da queda do capita
lis!!:!o (na Alemangit ) niiopara a .fas.e inf~rior 

au media do comunismo, mas para a fase supe
rior deste. Na Russia, passados mais de do is 
anos apos 0 derrubamento da burgnesia, esta
mos ainda a dar os primeiros passos na via da. 
transi<;ao do capitalisrno para 0 so.cialismo, on 
seja, para a etapa in fer ior do comunismo. As 
classes subsistem e subsistirao, em toda a parte, 
durante anos, apos a conquista do poder pe la 
proletariado. 

LENINE - « Extrem ismo, doenc;a infantil 
do com u nismo, » 

.Edic;oes «Avente!» 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



4, o MILITANTE 

OlRQANIZAR. E 11VJ1Plll .. SlONAR 
~ 

AS LUTAS DA C,LASSE OPERAI(IA 

PElA ~EfESA DOS SEUS U~TERESSES 

A rcuuiao do Comite Central de Agosto (dtimo chamou a atcnc;ao dos militantes para as dificlil~ 
dades e debilidades que se manifestam na actividade do Partido, Na base da discussao que se 

(Jpcrou, da amilise critica e auto-critica, foram tomadas rC$olut;i5es essenciais, destinadas a vence't 
a presente conjuntura e a elevar 0 Partido ao nivel das suas responsabilidades e das p~rspectivas 
de Juta que se oferecem a sua actividade de vanguarda, 

Ess:ils re soluc;6es so tern valor na medida em que forem postas em pra.tica, em que servirem de 
base it actividade dos di fe rentes organismos do Partido, desde a sua Direcc;ao as celulas de emprc
sa, Depende dos militantes do Partido, da sua capacidade politica, da sua integrac;ao no espirito 
das resolu<;6es , da sua dedicac;ao, do estudo atento das possibilidades de cada sector, das coudi
<;6es da organizac;ao, do espirito de inieiativa de que os quadros derem provas,o resultado das 
medidas tomadas peto Cornite Central, para dar novo impulso ao Partido, para orientar e orga
nizar as lutas de massas, em torno dos seus problemas vitais. 

p@liiica 

a aJtta 

fascista pro~oca 

do Cl.I s lo de vida 

A defesa dOB iuteresses das massas trabalha
,doras requer dos CGmuni~tas urn conhecimento 
atento e porrnell.orizll.do das condi~i5es de vida 
e dos problemas mSlis instaniE5 da classe opera
ria e das camadas populares. A constante subi
da dos pre<;os dos generos de prirneira neces
sidade, em choque co m 0 baixo poder de com
pra das massas trabalhadoras portuguesas, cons
titui hoje lim dos seus problemas vitais. 

o imposto de transac<;6es criado pelo gover
no fascista, em Agosto ultimo, elevou de um 
s o golpe 0 custo de vida de 7 a 20 por eento, 
abarcando a quase totalidade dos artigos de am
plo commmo. 

o impasto de transac:;;6es destina-se a finan 
ciar a guerra colonial e as medidas de repres 
sao, cujas despesas atingiram no ana findo a 
cifra de 7 milhi5es 705 mil contGs , a fa zer face 
it reducao dos impostos alfandeg;irios, provoca
da pel;!, participac;ao de Portugal na ZOn!) de 
Comercio livre, a cobrir as despesas do cha
m ade subsidio do eusto de vida ao fUl1cionalis-
mq pubiico, ' 

Enquanto 0 governo fascista reduz de 60 para 
45 por cento a taxa maxima de tributac;ao dos 
altos rendimentos, para efeito de imposto com
plemental' e liberta de uma serie de encargos 
fiscais granGes ,companhias, baneos e hoteis, faz 
incidir 0 imposto de transae<;;i5es sobre as mais 
amplas camadas populares, sobrecarregando 
assim 0 seu fraco orca mento familiar. 

A politica de protecc;ao aos monopolios pro
"aca a subida incessante do custo de vida. Para 
servir os potentados da eJectricidade, 0 governo 
aumentou 0 prec;odas tarifas de consumo. Para 
beneficial' escand:l.losamente os grandes agr2.rios 
~ capitalistas, permite 0 ~umento do pre<;o do 

aleite, da batata, da fruta, do leite, da' carne e 
n'za is recentemente do arroz, cuio prec;o foi eleva
do de $30 e $40 centavos em quilo, Por detras do 
encarecimento constante dos generos estao os 
monopolios capitalistas. Senhores do' mercado 
nacio nal e do mercado externo fomentam a al ta 
dos prec;os, com a conivencia do governo sala
zarista, para aumentarem 0 nfvel dos lucros, pa
ra estenderem a rede dos seus inte resses, A ex
pl ora~ao da classe openiria serve de base a esse 
incessante enriqueci mento. Nas fabricas e nos 
campos os monopolios renovam os processos de 
produsao, pelo desenvo lvimento da tecniea, exi
gem dos trabalhadores urn maior esfon;o Ii! urn 
maior rendimento, aumentam a margem de lu
cro pois pagam salarios que fi eam muito aquem 
dos proventos que recebem, usam 0 recurso 
das multas e dos castigos, prolongam a jorna
da de trabalho, estabelecem a desigualdade de 
;salarios para as mulheres e para os jovens. 

o governo fascista e os magnates da finan<;a· 
e da industria podem oferecer aos imperialistas ' 
uma mao-de-obra barata, como forma de con vi
te para que invistam capitais em escala crescen
Ie na exploraC;ao das riquezas nacionais, 

«Sao cada vez maiores as oportunidades que 
a nossa ecol1omia oferece aos invest iment~s ex
ternos})- dizia recentemc nte 0 Dr. Xavier Pin ta
do, director do gabinete de ~studos econornicos, 
num almo~o oferecido pelo Banco Portugues 
do Atlantico a missao comercial americana que 
visitou 0 n0550 pais sob 0 patroeinio do govet
no dos Estados Unidos, .,De menos de 1 por 
cento em 1959, passaram para 20 por cento no 
ano findo » , ~sse fe cto, acen luou ele, « funda
menla-se ns exislencia de d isponibilidades de 
meo-de-obra barata e disciplinada 6 urn eus-
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fGES\ 
o MILITANTE ~ 5 

to extremame-nte favoravel e com urns extra- As dificuldades que se registam, e que acres-
"ord inaria adaptabilidade». centam a vida dos trabalhadores novos motivos 

A actividade do gove rno fascista em favor dos de miseria e de sofrimento, nao deixarao de cres
'monop6lios e do imperialismo estrangciro, li- cer. A explo ra<;ao capi talista intensifica-se no 
gada as pesadas consequencias da guerra col o- quadro de uma guerra colonial Cl1stosa e prolon
nial, estao na base da inflac<;ao que come<;a a sen- gada, sob a al<;ada de urn govern o fascista que 
-tir-se na vida econ6mica nacional , e contribui prossegue a sua politica de protec<;ao aos mOllo
para 0 agraval11ento do custo de vida. A circu- palios nacionais e estrangeiros . 
.Ja<;ao fiduciaria registol1 11m aUl11ento de 2 mi- Novos e, mais poderosos motivos de luta se 
lhoes 424 mii con tos entre 1964 e 1965. Daqui avizinham . Os cOl11unistas devem encontrar-se 
r esulta tambel11 a subida do custo de vida, 0 agra- em condi<;oes de orientar e organizar a c1asse 
vamento constante dos pre<;os. openiria pela defes a dos seus interesses vitais. 

ElevaI' a com bativid ade dos tr abalhado res 
melhorar a orgalliz;:u;ao ' das !uias 

Durante 0 ana corrente as mais variadas lutas 
<la c1asse operaria testemunharam a sua comba
tividade, capacidade de iniciativa e de organiza
c;ao, reagindo firmemente e nalgu ns casos de 

--m odo exemplar as rormas de explorac;ao e ao 
.agravamento das suas precarias condi<;oes de 
vida. 

Os porluarios de Lisboa man tiveram-se em 
greve contra as horas extraordinarias durante 
mais de 4 se manas e acabaram par im por aos ar
madores e ao fascismo a satisfac;ao das suas rei 
vindica<;oes por melhores salario,s, por novas 
-condic;oes de trabalho. 

A greve dos pescadcres de Ma losin nos, a 
peralisac;:ao de tre balho dos corti::eiros da 
C AFI, acom pan hada da Ocup,\(;:ao da fabrica, a 
-corajosa luta dos openlrios do Tre !ileria Mene
ses, em Freamunde, que for<;aram as autorida
des a reabrir a empresa, as concentrat;:i.5es e 
mal1ifEY.:-tac;:oes de rua dos operarios dos ser
vi<;:os municipalizados de Gas e Electricidede 
,do Porlo, dos trabalhadores d05 Transpor tes 
Colecrivos dequela cidade, comprovaram a 
,disposic;ao de luta da c1asse operaria, testemu
liIharam a sua capacidade revolucionaria para 
novas e mais im portantes ac<;oes contra a ex-

-ploraGao capitalista e 0 fascismo. 
Na indflstria da cortiC;6, ne textil, nas cons

-truc;:oes navilis, melalurgia, con!ecc;:.ao de ves
· tuario, na CUF, entre 05 empregados de es
criterio, de !armada, caixe iros, empregados 
·camararios, empregados d8 propaganda me
-dice, operarios ceramicos, papeleiros e outros 
desenvolveram-se no ana em curso ac<;oes re i
vindicativas, junto da empresa e no sindicato, 
varias das quais foram eorbadas de sucesso. 

Ferrovia rios, conserveiros, motorislas, ope
'r a rios dos telefones, de induslria de tabacos, 
.conslruc;:ao civil, da industria holeleire, con
,<iuzem urna luta por aumento de salarios, por 
melhores condi<;6es de trabaino e de assistencia,
por urn novo contrato colectivo, que abarca 
.dezenas de milhar de trabalhadores. 

Entre os sect ores em luta, os rerroviiHios e 
-os operarios da conslruc;:ao civil viram par
.cialmente satisfeitas as suas reivindica<;oes. 

o tra<;o marcante destas (tltimas lutas consis
t e uo seu canicter na~ional . na p assagem ,do am-

bito da empresa para a escala do pais, utilizan
do com frequencia a ac<;ao junto do s indicato, 
dos organisll1os corporativos, do ministerio res
pectivo. A pressao dos trabalhadores forc;ou 0 9 
dirigentes sindicais a reunioes de caracter na
cional , a medidas COl1crctas pad que sejam 
atendidas as reivinciica<;oes mais instantes. 

Mas estas lutas carecem de uma orienta<;ao 
mais firrne e de tlma organiza<;ao capaz de por 
em movimento a vontade de luta dos trabalha
dores. faltam organismos dirigentes nos cen
tros fund amentais -comissoes de unidade, de 
ciasse, sindicais, compostas de trabalhadores 
combativos e prestigiados-que impulsionem a 
luta, que estuciem as form as de desenvolver a 
ac<;ao reivindicativa, nas empresas , no sindica
to, junto das autoridades corporativas, que eia
borem abaixo-assinados largamente subscritos, 
forl11ulem de novo as reivindica<;oes mais p re
mentes e as fa<;am chegar ao ministro das Cor
pora<;oes 011 a outrus entidades responsaveis, 
que elevem a combatividade dos trabalhadores 
para qlle eles realizem conccntra<;oes, manifes
ta~oes, reduzam 0 rendimento do trabalho, se 
disponha a recorrer a paralisa<;oes e greves. 

Uma luta reivindicativa a escala nacional re
quer ,um organismo nacional que a possa di ri
gir. E 0 que falta as lutas em curs~. Para que 
as a£<;oes r eivindicativas sejam coroadas de 511-
cesso, sao imperiosos os contactos entre os tra
baihadores de varias regioes, pertencentes ao 
mesmo ramo de produ<;ao , p&ra troca de pon
tos de vista, de experiencia, para llma melhoria 
da luta, para 0 estudo das formas de ac<;ao que 
se torna indispensav€1 aplicar nos varios secto
res, para que 0 movimento possa avan~ar. 

o patronato e 0 fascismo dao-se con ta das 
debilidacies da luta e manobram de varias ma
neiras, lltilizandu as p romessas, que nao pen
sam cumprir, os adiamentos, quando nao sen
tem necessidade de rec:orrer a amea<;a, ao uso--da 
for<;a, a prisao dos elelll~ntos que eles conside-_ 
ram como os mais resfJonsaveis pda ' tliret~ao 
das ac<;oes r eivindicativas. 

Os trabalhadores travam uma lura d iffci l COIl

tra um inimigo experiente . Para obterem exitos 
a sua lln idadeedisposi<;i'iO de luta sao factores 
indispensaveis. A sua capacidade de ataque de.-
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ve ser considerada. A imporUlncia da organiza- E tarefa dos comnnistas estar onde estao as 
.;ao precisa de estar sempre presente, pois esta massas, marchar a Gibe.;a destas, a judar a co n
.condiciona 0 sucesso da luta. certar e a orientar eslas ' lutas a €scal a do pais, 

. As, ac.;aes reivindicativas em curso nao po- a promover reufliOes de trabalhadons, a criar 
<iem desenvolver-sc apenas no aml:iito do sin- os organismos necessario9, a estimular a COITI

<iicato e das autoridades corporativas. Elas de- batividade da c1asse operaria, a encontrar os 
vem processar-se no ambito da empresa, prin- meios de impul:lionar a acc;ao, destacando qua
)Cipal campo de batalha , atraves de form as de dros, procurando as formas pr.;iticas de contac
Juta variada, mas !las quais entram as concen- to com os openirios em luta, a fjm de lhes asse
irac;;6es junto da gerencia, as pequenas paralisa- gurar a orienta<;ao do Partido. E necessario as
,~aes e greves, servidas pela firme za e combati- sinalar que as lutas da classe operaria durante 
·vidade dos trabalh.ldores e Dela sua uniiw . Elas 0 ano de 1966 estao muito aquellil das possibili
.devem continuar junto do ,,'indicato e das au- dades reais, das concti.;6es objectivas da capa
ioridades fascistas, nao so sob a forma de dili- cidade revolucionari.a dos trabalhadores. Varias 
:gencias realizadas ]Jor comiss6es de trabalhado- dessas lutas ficaram no ·irricio ou a meio cami-

b . , . , nho, por falta de organiza"ao, de orienta<;ao pre--res, em ora es t ~,s seJam utels e necessarias, mas cisa, de estimulo, de capacidade politica, de es-
principal mente por fortes concentrac;6es do ph'ito de in iciativa, de aplicac;ao pratica da li-
IJ€SSoaI. nha do Partido. 

liliha poiitica justa 

.aplkcada na aCyao pnitica 

Numa fase em que se agravam as condic;6es 
<de vida dos trabal hadores, a fun<,;ao dirigente 
.do Partido precisa de surgir aos olhos da classe 
-operaria atraves dOl jllsteza da sua li nha politi
<ca e da ac.;ao pratica dos seus militantes. 

Mas de poue() valera a justeza da linha poli
-:tica, se os milit:<ntes do Partido nao se dao con
ia do estada de espirito das massas, nao sabem 
;aproximar-se delas, deixam aos fenomenos de 
;gera<;ao espontanea as condic;aes de desenvol
-vimento das lutas reivindicativas ou pensam que 
·:para conduzir tais lutas basta a acc;ao de um 
1fl1anifesto, das tarjetas Ott das inscric;oes nas 
:paredes. Sem dl1vida a agita<;ao desempenha um 
importante papel na organizac;ao e desenvolvi-

" mento das lutas reivindicativas, mas nao e ela 
-que vai determ ina r, de urn modo geral 0 pro
·<eesso da lula. Sao os lutadores de vanguard a, 
<comunistas, simpatziantes, ou simples trabalha
<lores animados de llma firme consciencia de 
<classe e alimentados pela experiencia de ontras 
-lutas, que deciderH na prepara<;ao e desenvolvi
.:mento clas batalhas da cJasse opcniria contra os 
:seus exploradores e opressores. 

o uw da propaganda pode , em ccrtos casos, 
:retardar ou dificultar 0 desenvolvimen to das 
1utas, na medida em que chama a atenc;ao do 
;patronato e da~ autoridades para um movimen
·to reivindic~tivo que se prepara e os leva a exer
'eer a sua act;ao intimic!ativa ou de repressao an
ctes clos trabalhac!ores terem ganho uma maior 
<C{JL1sciencia sobre a l1eeessidade da luta e se te
.yem organizado e preparado para ela. 

Quando a actividade clos militantes comunis
itas e dos tnibalhadores de valiguarda criou as 
<condi<,;6es propicias a eclosao da Iuta, atraves 
de um intenso trabalho de esclarecimento, ele 
,organiza<;ao e de discussao, um manifesto ou 
-lIma simples tarjeta convidando a concentrac;ao , 
~ paraliS;I<;5:o, a 'lnta tern um cfeito galvanizador 

e da os resultados que se amb icionam. 
Mas a poderosa for;;:a. das lu tas reivind,ieati

vas, a base decisi va dos seus Sllcessos reside na 
organizac;;ao dessas lutas. Essa organ izac;ao nada 
tem que ver com 0 rigor esquenuitico de quem 
alinha soldados em parada , mas cem .a no\;ao 
p recisa de quem prepara homens para a luta, 
para a lu ta q ue se deve desenvolver em cad a dia 
e que em cada dia deve ser preparada. Nao se 
trata de criar primeiro as condi~oes optimas 
para entao iniciar a luta. Trata-se de criar as 
condi~aes indi spensaveis para que a luta se ini
cie e desenvolva, tendo em couta 0 valor da or
ganiza.;ao e 0 papel q ile desempenha no desen
volvimento das accaes reivindicativas e das ba
tal has politicas da classe operaria. U m exempla, 
arrancado a experiencia das grandes lutas condu
zidas pelonosso Partido sera sufici ente para es
clarecer este ponto. Em certo sector da activida
de do Partido a organizac;ao local deu-se conta 
do estado de descontentamento das massas. Im-· 
punha-se uma luta re ivindicativa contra a explQ
ra<;ii.o patronal e as novas medidas do governo. 
Os quadros do Par tido naa cram numerosos e 
@m varias empresas nao se cOl1tava com urn ml
nimo de organiza~ao . Promoveram-se as primei
ras reuniaes com trabalhadores sem Partido. 
Crioll-se uma comissao de Unidade el1carregada 
de prom over novas e rapi dos contactos eorn tra
balhadores de outras empresas. Num curto perlo
do de tempo organizaram-se varias reunioes de 
trabalhadores sem Partido, assen tou-se nas fo r
mas de luta a seguir, desenvolveu-se uma in tensa 
campanha de esclarecimento e de estimulo entr@ 
a classe operar ia. Merce do espirito de in iciativa 
dos trabalhadores foram criadas comissae, de 
unidade nas principais empresas, ultrapassa ndo, 
deste modo, a actividade dos proprios militantlils 
do Partido que nao anteviam perspectiva3 para 
uma ac.;ao de tamanha envergadura. Quand9_ II 
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luta reivindieativa se iniciou com concentrac;oes 
numa das principais empresas, a impulso criado 
p elos primeiros contactos, peias reul1ioes de 
:trabalhadores, permitiu que 0 movimento aJas-
1rasse ritpidamente, que novas concel1tra<;6es 
1ivessem lugar lloutras empresas, ao mesmo tem
'PO que os trabalhadores em Juta refon;avam os 
contactos, as form as de iiga<,;ao e de organiza<,;ao 
ce se lan~avam audazmente no combate recorren -

Tarehs 
«0 Comite Central conside ra - afirma-,se no 

Comunicado da reuuiao de Agosto ultimo-que 
cas dificuldades que 0 Partido atravessa nao ex
,cJ uem, mas pelo 'contnirio exigem da parte do 
Partido urn grande esfon;:o para orientar e orga
nizar a classe operaria e as massas popuJares na 
luta peios seus interesses vitais imediatos, na 
,1u ta contra 0 aumento do custo de vida, pelo au
'mento de saJarios, con tra a guerra colonial, con
lra a repressao e pel a amnistia, J?ela liberdade ». 

As tarefas trOl.<,;adas pelo Comite Central sao 
"tarefas fundamentais e imediatas. Sao tarefas 
para serem pastas em pratica com a nOC;ao pre
-cisa do que significa, para todos os membros do 
P art ido, levar it pnitica as, resoluc;oes dimanadas 
-do seu 6rgao dirigente. E 11 capacidade politica, 
a o espfrito de iniciativa dos quadros, it sua ab 
n ega<;ao de cOUlm:istas , de combatentes d:J. gran
,d e causa do proletariado, que 0 Comite Central 
:faz apelo para que a orienta<,;ao estabelecida pos
s a ser concretizada. Antes de mais e necessario 
integ rar os miiitantes mais responsaveis, os ql1a
.dros mais devotados 11 0 espfrito das resolu<;6es 
.do Com ite Central e ganhar para elas todo 0 

Part ido . A d iscussao, a insistencia, a explicac;ao, 
a aj uda fraterma, 0 estudo pormenorizado para 
;a sua aplica:;ao por sector e ate par mili tante 
ve rmitirao que 0 Partido avance, que 0 valor 
das resoluc;6es e da orientac;ao tra~ada se trans
iorme em activo trabalho de organizac;ao, de de
'lesa, de luta, que oriente e impu!sione as massas 
trabalhadoras em novos com bates. 

Para orientar e impulsionar as m2.ssas traba-

do a paralisac;6es, a greve,s, a manifes tac;6es de 
r ua, em luta ~. berta com as fcm;;as de repressao_ 
A agita<,;i'io que ins iste ntemente ci rcuJava gu iava 
os trabaihadores na conduc;ao cia luta e levava
-ihes entusiasmo e confianc;a .• O Partido enrique
ceu-se com esta importante experiencia e refo r
cou -se com a vinda de novos militantes. dos tra
balhadores que mais apn:dnam na ac~'ao e que 
melhor souber2,m lutar. 

imediatas 
lhadoras nas suas lutas partimos desta realidll
de que e 0 Partido na pres.:n te conj untura. E 
partimos igualmente da sua experienc:ia na con
duc;ao de millnres de lutas, do credito politico 
de que goza entre os mais largos seetores dill 
classe openiria e das massas populares. E epn
sideramos como forc;a viva e actuante os militan
tes do Partido, os quadros novos e velhos, que 
110 seu sector de trabalho procuram sempr,e. 
gujar-se pela lin ha do Partido e se mantem fir
mes, no meio das dificuldades, dispostos a ven
eer, a l1ltrapassar os obstaculos, a renovar os 
metl1dos de trabal ho, a alm'gar 0 Partido, a trans
formal' em actividade pratica a orientac;ao trac;a
da pdo VI Congresso e pelo Comite Central. 

«No momenta actual-arirma 0 Comunieado
do Comite Central-a par da iniciativa politic ... 
e do esfon;o pertinaz para 0 desenvolvimento 
das lutas de lI1assas, imp6e-se um grande esfor
<,;0 do Partido e de cada l'ililitante , esfo rc;o, em 
muitos casos silencioso e paciente, para Yen,cer 
as graves deb ilidatles existentes ,e abrir ao Par
tido ltll1a nova fase do se u desenvolvimento, de 
que depencle largamente a amplia~ao e 0 suces
so da luta popular.» 

«0 Partido tern for<,;as e recursos para r ealizar 
as tardas a que se pro poe. Orientado pel a li nha. 
trat;ada pelo VI Congresso , realiza-I as- it com a. 
unidade , CDm 0 esfor<,;o, com 0 espfrito revolucio
mirio, com a discijDlina, com a iniciativa dos seus 
membros e CClln 0 largo apoio dos trabalhadores. 
da juventude, dos hom ens mais esclarecidos e 
corajosos de todas as camadas poputares . » 

o rganizar e impulsionar as lutas de massas 
'0 elemento motor das lutas de massas e 0 obje
, ctivo imediato e nao objectivo final. Se nao 
'0 compreendermos nao podemos conduzir as 
massas it iuta, orienta-las e encarninha-Ias para 
q ue nurna fase superior, venham de facto a lu-

-tar directamente pelo objectivo final, que entao 
'se tornara tam bern um objectivo imediato. 

Por isso 0 grosso das nossas energias deve 
'concentrar-se na mobilizat;;ao das massas para a 
:Iuta por esse~ objectivos concretos imediatos e 
isto irnp6e -nos a necessidade de determinar 
'quais sao os objectivos capazes de mabiliza-Ias, 
'Gllais sao o~ organismos mais apropriados para 

dirigf- las , quais sao as formas de ac:;1'io mais
eficienks num momento dado . 

Quais sao as lutas que, de momenta padem 
eonquistar 0 interesse, a adesao e a par ticipac;1'i(), 
activa das rnassas? 

Em relac;ao a classe operaria, a luta pelo au
mento de sal<irios, pela conquista e respeito da, 
jornada de oito horas, oontra 0 desempreg<>. 
contra os ritmos infernais de trabalho . 

ALVARO CUNI-IAL - Relatcrio de aclivt
dade do Comile Central eo VI Cong resso d;o 
P~rlido Com unisla P.cr.lugu.es 
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POIlU 
R'EGTAGUARDI\ ESIRATEOmA DO IMPERIAUSMO ALEMAn 

Da velha e repetida t.oada «Portugal , pais pobre ... ", que em anos sucessivos ressuoou em 
discursos de Salazar e dos seus mais categorizados colaboradores, passaram os govern antes 

fascistas a exibir na hasta publica da sua politicade traic;ao todo urn desentranhar de riquezas 
nacionais, cuja inEsgotabilidade apregoam agora aos imperialistas estrangeiros. 

No panorama da cooperac;ao actual corn as potencias capitalistas, para 0 salazari5mo em cirse 0 
maior lanc;o e aquele q ueabfill1ge simllital1eamente a ajllca financeira, 0 apoio politico e a cober
tura militar para a manotenc;ao das gucrrascoloniais e a sua permanencia no poder. 

Sob 0 si gna da Alemanha revanchista 

Oa penetragao econo mica , a base aereCl de Baja 

Nos termos em que habitualmente se exprime 
o impudor dos circulos di rigentes do fascismo, 
«os investimenlos turfsticos revelrlem 6 viabili
dade economica correspondente as industrias 
clf3ssicas consideradas eslaveis e l':lpresentam 
em gestao adequBde , segura re!1~abilidade. 
Isso deva lever nature!mente 60 ai!uxo d o! 
c apila is». Tal foi dito pelo Subsecretario de 
Estado da Presidencia do Conseiho, em Outu
bro findo, por ocasiao do II Ccngresso Nacio
nal de Turismo. 

Semelhantes. afirmac;oes foram complctadas 
com dados estatisticos sngestivos em que se des
taca 0 papel desempenhado -pelo excedente da 
balanc;a turistica, que «tern continuado a finan
ciar 0 saldo negativo da balanc;a comercialmetro
politana, passando de uma posi<;ao de cobertura 
de 22 por cento em 1963 para 25 por cento ern 
1965 >. E paralelarnente, «0 crescimento das re
ceitas proporcio nadas pelo turismo estrangeiro» 
- cerca de 6 milhoes de contos ern 1966-<dem 
sido superior ao verificado no con junto das ex
porta:;6es dos bens e servi:;os para 0 estrangeiro, 
atingindo em 1963 16 por cento do seu volume 
total e 29 por cento ern 1965.» 

Os imperialistas alemaes nao hesitararn ern in
vestir largas somas na explorac;ao da nova indlls
tria do turismo, aproveitando as beiezas paisa
gisticas de Portugal, a transparencia do ceu azul 
e as douradas areias do Algarve. 0 turismo per
mite ao mesmo tempo que os interesses economi
cos se conjuguem com 06 objectiv~s militares. A 
par das gigantescas instalac.6es hoteleiras os mo
nopolios alemaes financiam a constru<;ao e repa
rac;ao dos aerodromos de Faro, FunchCl!' lisboa 
e Porto. Entretanto nao cessarn as conversac;6es 
ao mais alto escalao dos representantes da gran
de financ;a alema com os dirigentes salazaristas . 
Em Outllbro findo, um potentado capitalista da 
Aleu!anha Ocidental, Von Menges, veio a Lis
boa para negociar directamente com os minis
tros da Econornia, Secretario da Industria e Su
bsecretario de Estado do Fomcnto Ultramarino 

. novas cedencias economicas. 
Ugado ao governo de Bona na sua qualidade 

ele dirigente do Conselho economico do Partido 
Democrata Cristao, presidente do conselho de 
administrac;ao do poderoso monopolio O.H.Ii. e 
de varios conseihos de administrac;ao de urn dos 
mais completos consorcios industriais do mun 
do, Von tv'lenges definiu nos term os superior
mente insolcntes da tfpica soberba militarista 
germanica, os sens objectivos: nao viera perder 
tempo com perspectivas de interdmbio que pu
sesscm termo ao sal do negativo na$ re lac;6es co
merciais entre a Alemanha e Portugal atraves de 
uma banal troca de maquinas por vinho, mas 
sim estabelecer negociac;oes que levassem a um a 
maior intensificac;i'_o nas re lac;oes economic:as, 
baseadas num larg'o investimento de capitais ale
maes, assinalando a necessidade de que tais rela
c;6es se estendam aos sectores da siderurgia, mi
nas, caminhos de ferro, industrias qllimicas e 
constru<;6es navais. Assinalou ja a participa~ao 
dos capitais alemaes na Companhia de Pe£ca 
de Cabo Verde, onde estao associados com ca
pita!istas portng-ueses e japoneses e na explora
<;ao da industria de conservas, empreenciilT'.cn
tos que custarao cntre 200 e 300 mil contos. 

As palavras de Von Menges definem hoje uma 
realidade. Os capitalistas germano·ocidentais es
tao instalados em Portugal muito para alem do 
sector do turismo. Capitais alemaes foram inves
tidos no piano de rega do Alentejo, na transfor
ma~ao de urna vasta area cerealifera em zona fio
restal naquela provincia, nas industrias do vi
dro, petroqufmica, arligos electricos, produtos 
quimicos, exploreo;ao minaire, industria de pe
liculas fotograficas radiogvf3ficas e de !jlmes, 
siderurgica, llutomobilisliclI a ou iras. 

A estes sectores da economia por onde sc es
praia a aplicac;ao dos capitais ·oeste·alemaes jun
ta-se a invasao do mercado interno pelos seus 
produtos, que elevam a Republica federal Alema 
it categoria do pais que "presentemente mais ven 
de a Portugal» e cuja expressao ruinosa se mede 
na balanc;a comercial pelos seguintes valores re
lativos a 1965: importa<;;ao, 4 mil hOes e 200 mil 
contos; exportac;ao, 1 milhao e 300 mil contos, 
011 seja, urn saldo neg.ativo de 2 milh6es e 900 
miJ contos ~ontra Portugal. 
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A faceta da penetrac;ao eccmorriica e acornpa
-nhada da pcnetrac;ao militar, de graves e peri
.gosas c0nsequencias . 

C hegaram a b1ll.se €iersa €llama de Beie os pri
meiros contingentes das fon;as armadas da Ale
manha Federal e cientro cm pouco 17 mil 501-
dados daql1ele pais p isarao 0 solo patrio. Para 
a construc;ao desta base 0 povo portu~rues dis
pendeu 1 miih1io de contos. Mas a sombra sin is
tra daquela que e considerada a maior pista ae
Tea mili tar do mundo, estendendo-se sobre os 

homens e as seams da palanic;ie alentejana, gal
ga as fronteiras nacionais. E a existencia da 
pacif}ca popula<;;ao do Alentejo que esM em jo
go. E a 3.o;ao dos avi6es supersonicos e de voa 
rasante, que provocam no imediato uma amea<;a 
as suas vidas e haveres. Mas a base aerea de 
Beja tem uma fun~ao milHar, sujcita a aetos pu
nitivos em caso de guerra. Ela poe em perigo a 
vida pacifica do nos~o povo, e um atentado a 
soberania nacional. E tambem a s€guranc;a da 
Europa que ela antige . 

lisI:l0a-Bol1a: eixo 'de uma poHtica de guerra 

Entr€ a variada clientela imperialista do sala
:zarismo, as estreitas afinidades ideologicas ' de 
projec~ao mundial, os pIanos de guerra e os 
objectiv~s especificos imediatos fu ndem numa 
-ac<;ao politica e militarconjunta e convergente 
o militarismo alemiio, e 0 fascismo portugues . E 

'esta acc;ao conjuga-se tanto na Europa como no 
·eontinente african o. 

Quando Salazar justifica as gllerras que con
"duz nas colonias de Angcia, Guine e IVioc;ambi
,que pele objectiva de "defender a Europa nos 
ultimos redutos em que ainda pode ser defen di
,da», essa Europa, segundo a ditador, de que "a 
,eontinente africano @ urn complemento natural, 
n ecessario a sua vida, a sua defesa, ~_ sua subsis
·tencia», el€ alm.! 0 caminho a todas as situa<;;oes 
que possam atrair apoio, auxilio para a aplica
~ao pratica daqll~le llitra-I'eaecionario e td.gica 
-conceito . 

A Alemanha d@ Bona e hoje 0 ali r..do ideal na 
,ocorrencia. A sua luta pela recuperac;;ao das 
fronteiras do nazismo e reunifica<;ao h~rritoriai 

-com 0 ~niquilamento da Republica D€mocnitica 
Alema, aproyeita das multiplas frentes de com
.bate que a colabora<;ao salazarista lhe faculta . 
As colonias portuguesas, in€sgotanl reservato
rio d@ materias -primas e de m1io-de-obra, vasto 

·campa de aplica~ao do material de guerra da 
.Krupp contribuem sob multiplos aspectos para 
. a realiza~ao daquela politica, cujos objectiv~s 
~m Africa «visam. influir no sentido favorave l 
ao Ocidente e arranjar amigos que apoiem a 
cau~a da rettnifica~ao da Alemanha », conforme 
exprimiu em Mar<;;o passado em Lisboa 0 mi
-nistro oeste-alemao dos Negocios Estrangeiros, 
Schroder. 

No imediato, a comunhao de objectiv~s dos 
,dais sistemas apresenta como denominaGior co-

mum 0 cHma de guerra fria que fomentam e 
Illes aproveita reelprocamente. E liIesh~ quadr0, 
as guerras do eolonialismo salazarista sao base 
para urn novo conflito mundial. 

Sucedem-se as incursoes territoriais, as vioia
~oes do espa<;o aereo, ,os bombardeamentos de 
aldeias dos territorios vizinhos . Senegal, Gu ine, 
Republica do Congo (Br(lzllviile) , Zambie, de
poem sucessivas queixas na ONU contra a ac- I 

~ao provocadora em Africa do governo de Sa
lazar, dos colonialistas portugueses. 

,,0 meu governo dese ja tornar claro que Sit 
Portugal nao cessar imediatamente a sua poHti
ca agressiva contra a Republica soberana da 
Zambia, seni obrigado a adoptar firm€s medi
das defensivas para repelir os agressores), ex
poe perante as Na<;5es Unidas em fihlS de Julh o 
passado, 0 delegado da Zambia, a proposito do 
bombardeamento, com destrui~ao da aldeia de 
Ic hapelela , pOl' avi6es salazaristas . 

Mais recentG:mente, a 20 de Setembro ultimo 
e a voz cia ReptlbJica do Congo (Kinshasa) quit 
apreseftta queixa contra Portugal no Conselho 
de Seguranc;a cia ONU, a proposito do treino 
de mercenarios ao servico de Tschombe e sua 
eoncentra~ao em Angolq,· no enclave de Cabin
da e nas localidades fronteiri~as 'de Hemique 
de Carvalho e Vila Luso, «com vista ao desen
cadeamento de altera~5es da ordem no Congo » . 

No Cl'uzamento da polltica de guerra do Eixo 
Lisboa-Bona, em Africa como na Europa, e a 
independencia, a soberania e a liberdade dos 
povos, os proprios destinos da Humanidade que 
se jogam. Da Humanidade que naa esquece as 
li~oes da Hist6ria : IDO intervalo de '20 anos, duas 
guerras mundiais foram desencadeadas pelo 
militarismo alemao; 10 mil hoes de vidas ceifa
dasna primeira , 56 milhoes na segunda. 

La on de existe 0 uranio ... 

Ao tomarmos conhecimento das recomenda
'<;oes recentemente f€itas p!illa Conselho Mundial 
'aa Paz aos partidarias da Paz dos paises mem
"bros da Alian~a Atlamtica, relativamente a ne
'·cessidade de chamar a aten~ao da apiniao pu
'blica dos respectivo~ paises sobre as tres «Con
<d i~oes imperiosas de Paz na Europa)} :::::- ren{m-

cia dos dois Estados alemaes 8.5 armas at6m icas; 
l11anuten~ao das fronteiras actuais da Europa; 
reconhecimento da Republica Democr:itica 
Alema - pensamos qu@ 0 cumprimenta desse 
dever por nossa parte transeende 0 limite das 
fronteiras nacionais. 

A luta pftla posse das armas nuch:ares tr3~ 
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10 o M ILIT ANTE 

vada p.ela Alemanha federal e activamente pa-
1rocinada pelo imperiaiismo americano, iJode 
nao ati ngir os seus obj ectivos por interrnedio 
da NATO merce da vigihlncia e dos e5forc,;os 
exaustivos dos paises socialistas e das fon;as da 
Paz do mundo inteiro, que ate agora tem con
segu ido co nj urar 0 Rerigo. 

Mas como previa 0 grande sabio e combate l1-
te da Paz frederico Juliot Curie, entao presi
dente do Conselho Mundial da Paz, «0 facto da 
Alemanha federal se ter «cornprometido" a 
nao fabricar armas atomicas no seu territorio, 
nao impedini de as receher dos Estados Unidos 
(JU de fabrica-!as com il 8 ruda de Franco e 
Salazar em peises como a Esp<'!nha e Portuga l, 
que possuem reservas de uran io." (0 subli
nhado e 1105S0) 

Situam· se ter . oria portugues as mai s rio . 
cas minas de uranio da Europa, a riqueza na
cional em minerio radioactivo ja conhecida-60 
minas em explora<;ao nas maos do il'1lperialis
mo estrangeiro-juntam-se na actualidade no 
vas perspectivas largamente prometedoras nos 
terrenos uraniferos de Nisa. 

Nos sabemos que 0 que pode nao resultar 
com conhecimento da opiniiio Pllblica mundial 
110S debates das conferencias internacionais, p o
ded obter-se com exito no silencio de negocia
r,oes realizadas atraves de acorrios bilaterais 'C 
neste campo as mai5 temi veis perspectisas para 
a causa da Paz m undial se aden sam a volta da 
estreita coopera<;ao polftica e mili tar entre Lis
boa e Bona. 

o "Pacto UN~riCO ' 

R e cur SOY ii Ii Ii '" d I) imp €I ri a lis m o' est I' a n 9 e i /' I) 
Este estre itamento de rela<;6es surge num c;ar as rectaguardas cia defesa do Ocidente». 

quadro do Iascisnllo portugues em que as domi - Servin do em primeira linha a luta conjunta 
nantes sao dadas pela decisao de prossegnimen- dos dois regimes peninsulares cont,a 0 desen
to de guerra, colon iais, «a decisao de ficap , no volvimento do movimento democrat ico e popu
<lizer recente do ditaclo r; pelo desencontro de Jar em Portugal e Espanha, 0 «Pacto Iberico » e 
interesses imperialistas que ,.e jogam na crise ainda um recurso valido como bast estrategica 
da Alian<;a Atlantica; por um conjunto de insu- cia politica de guerra do imperial isrno estran
cessos lJoliticos e diplomatic09 com crescen te geiro e em particular dos Estados Unidos e 
isolamento do regime no p lano internacional da Alemanha federal. 
criado pel a sua politica colonialisra; por ullla Pela identidade ideologica, pelo comum ali
intensifica<;;ao com pons.aGora das reJa<;oes poli- nhamento no . espirito de cr uzada contra os pai
f icas e militares com a Espanha de franco . ses socialistas , os dirigen tes politicos de Bona 

Ao abrigo do «Pacto Iberi co» - a55inado encontram no salazarismo e no franquismo 0 
ainda no rescal do da guerra civil espanhol a, 0S terre no p ro pfcio para a cultura dos seus pla
exercitos luso-espanhois, mobilizando milhares nos revanchistas. 
de efectivos militares, realizaram em fins de Se- Nenhuma dificuldade se Ievanta a articulacao 
tembro ultimo nos territorios portugues e espa- ent re os dispositivos militares oeste-alemaes em 
nhol as mais espectacu!ares manobra.s peninsu- territorio espanhol- de que ci ta remos as insta
lares de guerra de todos os tempos. lac;oes para engenhos telegu iados, localizada nos 

Eis 0 tema da chamada «opera<;;ao Salado» : Pirineus-e aqueles que 0 fascismo portuglies 
«as manobras destinam-5e a ' p,reparar a defesa lhes oferece no territorio nacional. «0 dire ito 
contra um ini migo vindo de Leste, q ue aperce- dos avioes da Republica Federal Alema sobre
oendo-se da fraqueza cla coiigac;ao atlantica, em voarem a Espanha a camin ho da base ' aerea de 
vez de te nta~ 0 ataque fro n tal ultrapass:l.l1do a Be ja, prerequesito para a sua adequada uliliza
-«cortina de ferro», faz uma m<}nobra de envol- <;ao" , nas palavras do ministro oeste-alemao dos 
vimento atraves do Norte de Africa procuran- Negocios Estrangeiros, Schroder, foi, de facto, 
d o, pel a conquista da peninsula Iberica, destro- confi~mado peJas autori dades franquistas. 

Aoentendimento para a guerra 

o poe-se u rn a a l i an~a para a paz 
A esta ruinosa coopera<;ao para a guerra do 

E ixo Lisboa __ Bona, opoe-se a acc;ao dos povos 
portugues e alemao numa soiidiria alianc;a para 
a Paz, com a consciencia de que nao sao ape
nas os seus interesses respecti vos que estao em 
causa e sao j'ogaclos nas mal has daquela politica, 
mas 0 interesse geral dos povos na salvaguarda 
da paz mundial. _ 

Quando en! 1655 a Assembleia Nacional sala
;zarista apoicu a entrada da Alemanha na NATO 

« com paiavras de estima e aplauso para a re
oonstrw;;ao alema» - confo rme lem brava -recen
teme n te em Lisboa 0 min1stro germano-ociden
tal Schroder _. foi 0 povo portugues quem fez 
vibrar na consciencia nacional 0 sentimento do 
respeito pela memoria dos 56 milh6es de viti
mas do nazismo na segunda guerra mundial e 
alertou a opiniao publica para a sua parte na 
responsabilidade colectiva mundial em defesa 
dos destinos da liumanidade. 

pe Norte a Sui do pais 0 gri to ressoou; 
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«abaixo 0 rearmamento alemao»! ' 
Hoje que 0 povo portugues allscultando a 

terra que sabe ser sua sente que 0 ruldo surdo 
da bota do invasor avau\;a; que a virulencia da 
ideologia salazarista exacerbada pelas dificulda
des e contradi<;oes internas criadas pelas guer
ras coioniais e pela propria natureza do regime, 
por tOd008 os meios ao seu alcance patrocina e 
promove 0 acesso do militarismo alemao as ar
mas nucleares; com dobradas razoes pertcnct it 
classe operaria, ao povo portugues, as for<;as 
democraticas, aos partidarios da Paz em Por
tugal, apoiar a iuta que os paises sociaiistas, a 
classe operaria do mundo inteiro, as forc;as 
democraticas, as na<;o€s e povos amantes da p:<z 
conduze l11 contra a politica belicista do impe.:. 
rialismo alemao e dos Estados Ullidos, contra a 
agressao ao heroico povo do Vietnam, contra a 
existencia de bases mil itares estrangeiras em 
territorio nacional , contra as experiencias nu
cleares e a utiliza<;ao das armas at6micas para 
fins de guerra, con tra . as gnerras de opressao 
impostas a05 povos que lutam pel a sua iiberta
<;ao e independencia. 

o Partido CDl11unista inscTeveu no seu Pro
grama a realiza<;;ao de uma politica de Paz e de 
rela<;oes pacificas com lodos os povos , que se. 
opoe a politica de guerra e de · submissao 30. 
imperialismo estrangeiro, dos governantes sala
zaristas. 

Os ob jectivos da poiftica de Paz insertos no 
Program a do Partido Comunista para a revo
lur,;ao democr,itica e nacional preconizam a rea
lizac;ao de Ul11a politica externa fundada na coe
xistencia pacifica, na inietdi<;ao e destruir,;ao das 
arm as nucleares, na denuncia de todos os tra
lados e compron:issos como os da NATO. 
«Pacto Iberico» e outros, na Iiquida<;ao das ba
ses l11ilitares estrangeiras em territ6 rio po rtu
gues, no estabelecimento e estreitamento das re
lac;oes e coopera<;ao com os paises do campO. 
socialista, no combate a todas as fonnas de co·
lonialismo e neocolonialismo, na solidariedade 
aos movimentos de libertar,;ao. 

Ao entendil11ento para a guerra, praticado 
prlo fas cismo salazarista, 0 Partido Comunista 
Portugues preconiza no seu Progral11a Ul11a ali
an <;a para a Paz. 

ALGUMAS CONLUSOES 
l anr,;ar a vanguarda sozinha na batalha decisiva, 

quando toda a classe, quando todas as grandes 
mass as ainda nao tOl11aram Ul11a atitude de apoio 
directo a vanguard a, ou pelo menos uma atitude 
de neutrali dade simpatizante, que as to.rne com
pletame nte incapazes de apoiar 0 adversario, se
ria mais do que insensatez, seria Ul11 crime. Ora 
para que verdadeirarnente tada a classe, para 
que vercladeiramente todas as massas trabalha
doras e oprimidas pelo capital cheguem a tomar 
tal pos i<;ao nao bas ta s6 a propagan da e a agita
~ao . Para tal e preciso a propria expe;~ienoia po
Htica dessas rnassas. Esta e a lei fundamenta l de 
todas as grandes revolu<;oes, lei H1ais ou menos 
confirmada dte maneira impressionante, nao 56 
peJa Rllssia, como pel a Aiemanha. Nao foram so
mente as massas ignorantes, iletrad8.s ate na sua 
maio ria, da Rllssia, como tambel11 as massas da 
Alemanha, aitamente cultivadas e sem analfabe
to s, que tiveram de experimentar, a sua custa, a 
cobardia do governo dos paladin os da II Inter
nacional, toda a sua fraqueza) toda a sua frouxi 
dao, toda a sua impotencia e todo 0 seu servilis
mo diante da burguesia e 0 caracter inevitavel da 
d itadnra dos ultra-reaccionarias (Kornilov na 
RLlssia , !<;app e ca n<1 Alemanha) unica alternati-

va em face da ditadura . do proletariado, para se 
orientarem resolutal11e nte para 0 comunismo. 

o objectiv~ imediato da vanguarda conscien
te do movimento ooerario internacional ( isto e, 
dos partidos gru pos e tendencias cOl11unistas) 
e couduzir as l11assa~ ( ainda sonolentas, apati
cas, rotineiras, inertes e adormecidas, na maio
ria dos casos ) a esta nova posi<;ao; ou antes, sa
ber conduzir nao so 0 seu partido, mas tambem 
as massas em m.archa, para esta nova posir,;aoc 
Se 0 primciro objectiv~ historico (atrair a van
guard a consciente do proletariado para 0 lado 
do pader dos sovietes e da ditadura da classe 
operaria) nao po de ser atingiolo sem Ul11a vito
ri a completa, ideologica e politica sobre 0 opor
tunismo e 0 social-chauvinismo, 0 segundo 
objectiv~ , pleno de actu.alidade , que consiste eln 
saber conduzir as massas a esta nova posi<;ao de 
molde a assegurar a vi toria da vanguarda na re
voluc;ao, nao pode ser atingido sem a JiqllidaC;ao 
do doutrinarismo de esquerda, sem uma refutm.;ao 
decisiva e a elimina<;ao completa dos seus erros_ 

LENINE-«Ex lremismo, doen ~a inlan til 

do comunismo» 
--=-------=---==--==-~-=-==-==~~~~=---==~==~----

de 
(continuar,;ao da pag. 12) 

Iho ern conjllnto , disciplinado , a capacidade em
preendedora e inventiva de cada militante. 

Mantetrdo a fide lidade a linha tra<;f\da e de-

Iniciativa 
senvolvendo 0 espirito de iniciativa dos milt .. 
tantes, 0 110SS0 Partido dominara melhor as si ':" 
tuac;oes e a sua ac<;ao ganhara mais vigore 
maior eficiencia. 
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12 o MILITANT E 

ESPIRITO DE 
O agravamento da situac;:ao politica e repressi

va exige, cad a vez mais, da parte de todos os 
militantes, uma forte consciencia revoluciona
ria, uma dedica<;ao inquebrantaveJ a luta, uma 
maior capacidade de orienta<;ao e maior espiri
to de iniciativa . . 

INtel 
rando realizar as rlirectrizes trac;adas pelo Par
tido, sem suspender CO~lstanteme l'lte a ae<;ao a 
espera das ins t.u<;oes de cima; e nao perder a. 
oportunidade de tomar deeisoes quand0 a si
t ua<;ao 0 exija, nao fic ar pamlizado pela im-· 

Ter espirito de iniciativll. e ser capaz 
Il4ar decisoes e agir, e silber orientar-se 

d" to- possibHida.de de ouvir a tempo camaradas ou: 
procu- organismos de escaiao superior. 

o irnportante e que os rnilitaRtes rom preen
dam bem os objectiv~s do Partido e a sua tacti
ca em cada fase da luta, assim como as tarefa s 
funcitimentais que em cada sedor se pretendem 
levar a cabo. Sem isto os I"ailitantes ou se sen 
tem ineapazes de agir por nao saberem 0 q ue 
devem fazer ou cometem erros a cada passo, por 
nao haverem assimilado suficiel1temente a liuha 
do Partido. 

Urna vez compreendida a Hnha do Partido, 0 
es.piriw de il1iciativ3. tern 0 seu papel a desem
penhar nil. aplica<;ao dessa linha. A vida coloca 
a cada instante aspectos novos e particulares 
que nao foram discutidos. Nesse momente, se 
os militantes suspendem invariavelmente a sua 
actividade Ii espera de instru<;oes de cima, dos 

. organism os superiorcs, poder-se-a dizer que to
dos os dias Hearn por dar urn sem-numero de 
pequeuos passo§ para que S0 faltava avan<,;ar 0 
pe. No con junto sao largas passadas que esta
riarn vencidas e ficam elltretanto por veneer. 
Expliquem05 com alguns exemplos ·concretos. 

Numa reulliao ficou assente 0 carnarada A for
mar 0 organismo X com os elementos 1, 2 e 3. 
Entretanto 0 camarada A ao proceder as ultimas 
conversas para 0 efeito verificou que ° elemen
to 3 nao of ere cia eondit;;oes, porque reCllon, 
quando surguiu urn obstaculo conspirativo. 

Devia 0 camarada A lirnitar-se a esperar pel a 
reuniao do seu organismo on pelo controleiro? 
Claro que naa. Ei e podia ao menos levar ja para 
a reun iao ideias coneretas sobre os substitutos 
possiveis do camarada 3. E foi assirn que proce
deu, iniciando conversas para esse tim. Quando 
a renniao do seu organisrno se realizou pade 
apresentnr propostas precisas e SU9mete-las a 
aprecia~ao dos outros camaradas. E evidente 
que assim se poupa tempo e anda mais rapido 
o trabalno. 

Em rela<;ao a iuta que esta a travar-se em cer
ta empresa, na reuniao do organismo assentou
-se num piano de ac<;ao. Virarn-se os passos a 
dar com vista a levar a efeito deterrninada ac
~ao . Dentro de pouco as circunstancias precipi
taram os acontecirnentos e a situa<;ao propicia 
para aquela acc;ao surgiu inesperadamente. De
viam os militantes ficar impassiveis a espera da 
dat(l previs t~ para entao efectivar a ac~ao as-

sente? l\1uito efrado seria se assim procedessem_ 
Por falta de inichth'a e de di n9.mis l11o esca

pam· nos as mares-que tem 0 capricho de virem 
muitas vezes quando menos se julga-e esca
pam-nos outras tantas ocasiOes de levarmos os. 
trabalhaclores a iuta, provlivelmente a vitoria. 

Vejamos ainda outr~ exemplo. Nurna terra 
encontravam-se indivfduos estranhos que levan
tavam suspeitas . Entret&nto nao estava claro. 
que faziam . Deveriam os rnili tantes dessa 10c'a
Iidade meter-se ern cas a e limitar-se a cornu
nicar as suas suspeitas na reuniiio do seu orga
nismo ? Se assi m fizessem poderiam ficar fora. 
das vistas da policia, mas tambem esta ficaria. 
fora d;,ts vistas do Partido. Por isso, os militan
tes to maram a lniciativa de observar os passos. 
dos indivfduos estranhos e forneceram ao Par
tido infonna<;6es seguras e preciosKs. 

Outre exemplo ainda: 

Em certa localidade, oS fasci stas afixaram car
tazes d e modo abundan te. lsto den-se ap6s uma 
reu niao do organ ismo local. Seria preciso uma. 
nova reun it'io com a p resen<;a do controleiro para. 
cle termin<l.r a atitllde a tomar? Urn cartaz fascista. 
intacto e de cerlo m odo urn insulto aos senti
mentos democraticos do nosso povo e urn car
taz rasgado e urn rasgao na propaganda fas
cista. Os militantes da locaiidade tomaram a. 
iniciativa de anand-los clas ])aredes. 

Nao e a anarquia que se g~ra no trabalho do· 
Partido quando os militantes agem com espiri~ 
to de inici ativa, dentro das directrizes do Parti
do. A anarquia so pode resultar da iniciativa 
fora das clirectrizes do Partido, estranhas a sua. 
orienta<;ao, animada por um espirito individua
l!sta que se sobrepae ao espirito colectivo e a. 
Imha geral tra<;ada. Masagir com espfrito de
iniciativa seguindo as directrizes do Partido e· 
desenvolver a ac<;ao organizada, nnida, que nao 
enfraquece a disciplina do Partido e don de reo. 
S}llta uma maior for<;a para a nossa act ividade .. 
E adllptar a nossa luta, a ac<;ao do Partido, it 
complexiclade da vida que todos os dias surge 
com o portunidades inesperadas. Agir com espi
rito de iniciativa e saber aliar it fort;a do traba,.. 

( ~ol1tin ua na pag. 11) 
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