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BOLE U'J\\· Del CQM lft-CE N TRAL D e f! ARTIDO COMUNIS TA PQR TUGUE S . 

CONTRA AS ILUSOES LEGALISTAS 
un idade cO tllbativa dos demo cratas 

O desoontentamento cresce por toda a parte contra as conseq uenc,i!1s da politica anti-na
cional de Salazar, descontentamento que se vai transformando Em~ a c<; oes, ainda relativa

men te modestas, e certo, mas num crescendo regular que faz prever novas e maiores lutas de 
massas a escala nacional dentro de urn prazo mais ou menos curto. Apesar das enorrnes di. 
fic uldades que as massas tra balhadoras e as ca rnadas laboriof3s da ci ,1aGe e do campo t Ern 
de enfrentar, as condic;oes objectivas para a or~anizac;ao e defencadeamento de lut as rei vi n
dicativas de caracter eco n6mic o e politico sao favoniveis. Mas, para que delss s e pOfsa tirar 
todo 0 pro vei to, impoe-se urn esforc;o or~anizativo e unit ario da classe operaria, das mas~as 
trabalhadoras da cidade e do campo e das for<;as democraticas. 

Uma apreciac;ao objectiva da situac;ao nacional mostra sem contestac;ao alguma 0 agrava
mento das contradic;i5es intern as do regime e, paralelamente, a agudiza<;ao das contradi<;i5es 
entre 0 regi me e todo 0 povo portugues. 

A derrota d o s c o lo ni a lis tas por tugu eses 
e uma questa o de te mpo 

Longe de se encaminhar para urn fim vito
rioso, do ponto de vista dos colonialistas por
tugueses, a gue rra que estes co ndu zem contra 
os povos de Angola, Moc;am biqu e e Guine to 
mou, nos liltimos tempos, uma fei c;ao ainda 
mais desfavoravel a camarilha governante. 

No campo de batalha, as perdas em vidas e 
material sao cada vez maiores , 0 que vern pro
vocand o descren<;as e serias preoe upac;oes 
quanto a durac;ao da guerra colonial e desfe
cho da mesma entre alguns apaniguados do 
regi me e mes mo entre f11ilitares de alta paten 
teo No passado dia 17 de Janeiro, 0 bri gadeiro 
Fernando de Oliveira declarava na chamada 
Assembleia Nacional que nao era 0 valor dos 
chefes militares que 0 preocupava . « E antes 
- dizia ele - a capacidade de encaixe da Na
c;ao ao desgaste p ro lon gado que vai durar nao 
sabemos quantos anos. Guerra que aos milita
res transcende e ultrapassa, g ue rra q ue s6 a 
Na~ao toda podera ag uenta r ... > E noutro pas
!l0: «Nada de a.firmac;oes de que a guerra esta 
quase ganha ou que vai em breve se-Io!) (Os' 
sublinhados sao nossos) 

Por sua vez, alguns capitalistas t ratam de 
po r a seguro fora do pais grossas somas, cal
culando-se em-mais de 14 milhoes de,'contos 0 

dinheiro saldo do Pais nos tlltimos tempos. 
Recentemente, tanto 0 a lto (o mando de Mo

c;ambique co mo 0 de Angola pediram mais sol 
dados e material de guerra para enfrentarem 
a situacao cada vez mais dificil. Mais 5 bata
Ihoes foram enviados para Moc;ambique e 4 
para Angola. Cerca de 110.000 solda dos encon
tram-se hoje nas coloni as de Angola, Moc;am 
bique e Guine. 0 progressivo agravamen to da 
situac;ao exigira sem pre mais so ldados para 
fazerem uma guerra em defesa dos superlucros 
dos monopolios. 

A recente pro posta de lei sobre 0 prolon ~a 
mento do servi<;0 militar, embora em certos 
aspectos tenha em vista lega lizar 0 que se vi 
nha praticando desde que comec;o u a guerra 
nas colonias portuguesas, isto e, 3 anos nas 
fileiras, mostra, por si so, que a gue rra colo
nial toma, cada dia que passa, aspectos mais 
alarmantes para os colonialistas portugueses. 
-Alarmantes para os colonialistas portu gueses, 
mas de pesadas consequencias para as mas
sas trabalhadoras, para 0 povo portugues, para 
a nossa juventude que mone por uma causa 
injusta e crimi nosa. 

A lei militar em questac mostra tambem ser 
urn a prim eira tentati;1a, digamo5, 0 p ril)leir~ 
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2 o MILITANTE 

passo para a militariza<;ao de toda a vida e de mas antes de RQR maduramente pensado, 
wdas as actividades nacionais. 0 voluntariato i mpo :oJl'; ~s , ctivas de agray3men to cia 
proposto para as mul heres parece' mostrar que s it tjaG:, r<lf,~n bm ica, em particular no ten'en o 
os fascis t as e coloniulistas portugueses pre- do ab ci lJlen to publico. Uma tal nomea<,:a o 
Vt~m para muitQ breve dificuldades mai ores em enq ua~ r a - s~ no plan o geral de mi litariza<,:ao 
r ecruta r hom ens para a foguei ra da gll e rra do pais e na t ransforma<;ao de or ~fln i smos 
colonial, 0 que pode signifiqir q\le do volu n- admin istrativos e m organ ismo s polici ais e de 
t a r iato a obrigato ridacie dista a penasum pe- es pio nagem p ol iti ca. 

, queno pa:-so. A camarilha salazaris ta preve 0 a gravame n-
A no rnea<;ao recente do major Silva Pai s e to Gonstante das dificul dades do r eg ime pro -

40 te nente Jorge Ferreira, respect ivamente ' vocadas peJa situa<;ao que crio u, mas a o mes
d irector e insp ector su perio r do banda da P I mo tempo dispoe-se a aguen tar atocio 0 custo. 
D E, pa ra os cargos de inspector-ge rs! e de A ideia corrente, nalguns meiGs opo"icionis
inspector superi or das Actividades Econ6mi- tas, de um a p ossive i e pro vElve l «Ii ber~lizac;i'io» 
cas, mostra nao se t ratar apenns \de nomeayoes ,40 r egim e, nao passa de purae peri gos 'a . .iJu, 
de r otina a prem iar bans servidores,do regime, ;csao. I • 

"1J~ais gastos com a auerro c ol o nial 
I .-

,~o or<; am ento do Estado para 1967 forne~e
' nos tam bem dados elucidativos parase ava-
liar da situa<;ao. , 

Nu tTIa despesa prevista de 20.204.300 contos, 
serao dispen didos com a guerra colonial , com 
outfas desnesas milita res a o abr iQo do Pacto 
do AWin t ico e com as for<;8s rep nifsivas a lin 
da som a de 8.065:mO c ont os. Natural rnente que 
se trata arenas das verb as a gastar direc ta
Hlente, Dbr{~Uanto , a carQo dos nlinisterios nas 
Ob;-as l-" ubllciis e (l as C On1 unicac;oes, sai rao 
centenas de m!l har de contos para a co ns tru
t;ao e amplia<;ao de aer6drornos e de estradas 
estrategicas em Portugal e nas col6nias. 

Aumentam as despesas militares mas dimi -

nuem as c}-esDesas com 0 foment o. Para 0 cha
mado' P I.lp o 'de Fom ento ha venl , or<,:amertta
dos, ' apetH,s 2.145.400 c ont08, isto e, meno~ 

,57:900 contos do que em 1966. P ara outros in 
vestimentos haven~, on;:amen tado~, a penss 
106.500 contos, is to e, menos 63.COO contos do 
qu e: em 196{3. 

As linhas gera is ori en t adoras do o r<;" amento 
para ,1967 deixam pre ve r que as despes~ls mi
lita r es seriJo ac resc icias no d econer do ana 
co m novas e substanciais su plemen tos, enquan" 
to que com 0 fomento eco n6mico, com 0 en 
sino, a c ultura, a investiga<;ao cientifi c a, a 
sauGe, so se poc1€ r a gastar ate 90% das ve rba s 
or<;ame'ntaGblS , 

Portugal 
base, estrategica dos foment'adores de gue rra 

A stibmissao de Por t ugal aos imperi a listss 
no rte -americanos e oeste-alemaes, ievada a 
cabo po r Seilazar e a sua cama ril ha sem -patria , 
em t roea de uma ajuda pa ra conc1uzirem a 
~Llerra contra as povos de Angol a, Mo<;ambi 
que c Guine e pa ra se man t e r em no po der COll 
tra a von tade exp ress'a do ])OVO portugues, faz 
aden ';a r sobre 0 pais Hraves pcrl gos. Ao mes-
1110 t e nl po, eSSe} subndss}3.o c u~. t8. as nl a£-:sas 
laborio sas centenas de rililhar de contos todes 
os Cl nGG . Para a' constru<,:iio da base militil r 
oeste-al ema de Beja, fo ram or<,: am enyado;;o Fara 
1967 mais 650.000 contos; para obras no a mb i
to do agressivo P acto do Atlant ico, ma is 105 
mil contos: Dara a constrllce.o da ba~oe f ra n c e~ a 
na ilha das 'Flo res (Ac;:ores') mais 50.000 contos. 

Em Viia Ch s. (a 14 quil{) metro s do Porto em 
dirc C(;i~ o a P6voa ,:t~ Va (zi rn) pro c edc-se a pres 
Sa(1f:Unente "n e>~ i?rop r i~(~j() ~~. ter ren u: p~ra 
ne les se construlrem Dora" !1111 !tares n ,) am bito 
do P Acto do A t(fi ntic o, r]he tanto podem se r 
d ::,,~f}(;slt o s pera ~rrnU n1enU) como rc. 111 p2S p ara 
iallca men to de misse is , E preocupante para 0 

,Povo pOTt ugues q1:i e scjam alemaes ocidentais 

os s'eus c on strutores, pois 0 facto po de indi 
car q ue se trata aa constru\=D.o de uma segun
da base mili t ar pa ra ,os 'r-evanchistas da Ale
ma nha Ocidenta l. 

]vIa$ a en trega d~ 'porhl gal, pela mao de Sa
lazar, continu a: no passa do 'dia 9 de Janei ro 
di eg ou a P o rtugal u ma ' rnissao milit2r do Or
ganizacilo do Tratado do Atl an tico Norte co m 
a inc ll lllbencia de fazer « um estud o de reco 
nhecimen to co m vista a uma possiveJ insta la 
cao do Centro de Abastecimento da O .T .A.N.» 
a t e agora instal a do em Fra n <;a . Com es,oe ob
jectivo a ,dita missao visitou os ae rodro mos de 
Alve rca" Pedras Rub ras, Esp'inho e Montij o. 
« Poss]velm'en te» te re mos dentm e m breve em 
P or tuga l u,ma nova base mil itar de propor<,:oes 
enorllles. ' 

A t ran sform'a<;a odl". Portuga l llum campo de 
bases mili tares dos fo m entadores de guerra 
norte-a lller'ica n os e oeste-alem iles acarrel a 
0raves 'pe ri ga s . Ninguem pense que, em casu 
de gue r ra , as paises agredidos nao traja r ii o de 
r eduzir essas bases ao silencio, a qu e s igni fi
cani a transformac;ao de Pbrtugal num camp o 
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d~ ruinas e d.~! morte. Ante esfil per.~ pectiva, a instala<;3.o de n s bases militares em Par" 
ne nhum sectol', de moc ratico po de fica\, inacti- t ugal e pela entrega das existentes ao exercito 
vo na mcib i liz a ~ao do povo para a lu ta cOhtra p ortugues ou pelo seu des mantelame nto. 

Unid ade para 6 'oerrubamento' da di radura 

. Que implica a SltU aci'lO que acaba~os de 
esbo<; ar, ~rillinhas gerais, para a c l8.sse ope
r,aria; para as massas trabalhadoras, 'para 0 
[1ovo pOrtugues? l n.l pli c a u m a explorac;:a o 
acrescid a; a vida cadffvez mais'cam, impo stos 
cada vez mais elevadbs, a mo ne de milhares 
de"hom e ns na plenitude "da vida nu m'it guerra 
injusta contra os povos das col6ni[1s po rtu 
guesas. 
o processamcnto da milita ri zac;:iio das act i

vidades nacionais ( produti vas e a ci ministr a ti
vas), que comec;:a a desenhar-se, trani con sigo 
um novo e maior agravRmento das co ndi c;:oes 
de vida das massas po pula res e mai o res linli
t at;:5es na deslocat;:ao cl e pesso as e de merc[! 
dorias, a aplicat;:ao das leis militares de tempo 
de guerra a toda a po puiat;: ao , etc., etc .. 

Sera inevi tdvel a concretiz3cilo de nma tal 
perspectiva? Nilo, nao e inevitaveJ. Esta nas 
maos da cl asse operaria, c as mas sas trabalba
coras da ci dade e do campo, clo povo po riu 
gues, das fo rt;:as de mocnitica,;, evi1ar qUI:; ela 
se concretize com tocia,$ as suss pericj o~as co n
sequ:en~,ias . Mas isso .i!11pIica a n~c;e~s i dade de 
uma liltrt 'im ediata cC)1tra a situacuo ,c: u e se 
esta ge rando e P Ol' u:)la mud a nt;:a ~le regime e 
de govern o pa r meios revoluciona rios . Ta l 
objec;tivo, porem , nan se alcant;:a apenas POl' 
se r esse 0 nosso desejo . Exige uma lu ta diaria 
encarn it;: ada da c1asse open\ ria e das massas 
traqalhacloras pelas suas reivindicac;:5es eco
nomicas, contra a gue rra co lonial, contra a 
ins'talat;:110 de bases ,mi li tares estrangeiras em 
Portugal, contra a repressE.o e pela amnistia, 

( , 

contra a ce'nstir'i Nesta luta diaria e encarni
<;acla, a e1asse opei'aria e as massas traba!ha
doras da ddad e e clo,campo tern necessidade 
d e criar u rn scm ,nlim er o de forrnas de organi
zat;:ao (legais, semi-Iegais e clandestinas) pant 
org aniza rem ca da vez melh or as Sllas ac ,ces, 
dirigi re m ac.e r tadamente as v8r ]a s fas es qu e a 
!uta com porta , e I'ealizarem na pratica a sua 
urddade de classe : unidade que e absoiu tamen.
te indispensavel para Lmir em volta ds class'e 
ope ra ria e dos trabalhadores da d dade e do 
campo tu do 0 que a Nat;:ao tern cle sao e pro-

' gressi90 , todos os q ue atingidos pela politica 
anti-nacional de Salazar e dos mono po li os es 
tao interessados e m clefe nder os seus in teres 
ses e os iute resses do P ais e operaI' u ma mu
dail t;: a de regime e de go verno. 

A unid61de das fort;:as de moc ra,ticas e abso 
lutamente inclispenS,avei pa ra co nduzir ao der
ruiJamento cI'i dita clu ra fas cista e a instau rat;:ao 
de urn re gime ve rdadei ram ente democrat ico, 
(wica mei a para comet;:arem a ser resolvidos 
os probl emas nacionais. . 

Nes1a batalha pela un idacle da classe opera
ria e cle todos aqu eles que aspiram a dem ocra
ci a, os militantes comunistas sao obr igados a 
da r todas as suas for t;:as e capacidacl es. 

No interesse da classe operaria" das massas 
tr abalhadoras, do povo por.tugues e do Pais, 
uma muclant;:a de regi me e de governo clevera 
sel' operada por meios ' revolucionarios . Mai i:; 
viole ntos, men os violentDs, i8S0 dE;Re n:l enl. da 
resistencia que a camarill1a salazarista opuser 
a vontade po pula r. 

A perspe ctiva do salazarismo sem Salazar 

U I';aJ~l ~dant;:..~ apenas de governo, au de al
glins home ns, Oll ainda de alguns homens mais 
que.imados por outro s menos queimados, nao 
serv iT a os interesses das massas traba!hado
ras; do \Jovo portugues e clo P ais. UlTIa tal pers 
peet iva sign ificaria (e pode signi fiear por aJ
gum tempo) a contlnuat;:ao clo salazarismo sem 
Salazar, Q u('O uma tal.perspectiva esteja a ser 
enearada .relos actuals govern antes, pelos mo 
nopolios q ue servem e pOl' certos representan 
tes de certos paises i m perialistas ante 0 pro 
vavel desaparecimento; mais OlL me nos pr oxi
mo, de Salazar da cena politiC'a, por ineapaci
dacle fisi(;a ou pOl' morte, com preen de-se pe r 
feita mente. M.as que ,demo.uaias apresen tern 
ao pais, depois de primeird terem apresentado 

ao pr~sid~n te d~ Re publica «s ohl<;:oes» q ue, se 
por hipotese pudessem ser' po stas em pratica, 
a mais nao conduziriam 11 0 fundam ental, do 
que cleixa r t udo na mesm a, o u seja, o· poder 
clos mon op61ios e t OGa a es tru ttir a do Esiaclo 
actual, 1;1n1a ta l posit;: ao e qu e j a e meno s eo m
preensivel para 11;5$. 

Tendo presente Q conteudo de, Um a c.arta 
en Viacla a Sa lazar por alguns c1e mocratas pe
dindo autori za<;ao para realizar uma se rie de 
conferencias publicas, nao se pode deixar de 
co nc1uir mesrno s em 0 desejarmo s, que os s ig
natarios da mesma vern a so lut;:a,o do probl ema 
politico portu gues em term os de sucessao de 
Salazar ' apos a saida deste da cena politica, 
sem se toear nas estruturas do pais. 
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, .'.:.C~rta,s criticas po~i~iva~. 'e certas reclama
c;oe!3 l$!ualmen te posltlva~ lo.sertas numa expo· 
,~ic;aQ qnviada ao presidente da r~epublica , a 
hosso Ver em nada modificam 0 fundo da 
questao. 

Nessa exposic;ao, subscrita por 118 demo
,cratas e enviada no passado mes de Novembro 
!ilo, presid,ente da Republica depois de se fazer 
Uma larg!,l,l,malise critica ao regime e uma cer
[ada critica,aol actual governo, ua,lguns aspec
tos justas, os·, 118 dernQc;rat'as afir'mam confiar 
,1;l8 dea.isao de ,um hom'em Que , e uma criac;ao 
~,capada do actual regime. Esp'erar que urn ho
W,em dos monop6lios; c@mQ ;,ele e, seja capaz 
~e demitir 0 seu pr6prio chefe, isto e, Sala za r, 
.nao past'a dum contra senso. , Por outro lado, 
afirmam estar «crentes na possibilidade de 
uma evolucao pacifica para evitar a tragica 
~onfronta~ao dos extremismosideol6gicos »; 
rec:lamam a nomeacao de .« um governo de 
i ransi~ao ,e de uniao nacional com a participa
~ao de representantes das for~as' armpdas» que 
«protpova n.o prazo de urn ana el~icO~s livres», 
«aceile 0 mais largo debate nacion,al 'e nomea
damente sobre temas de politica e adfuninis-

Um governo que sirva 

, ~ao, 0 caminho apontado na exp'osic;ab ci~ 
ttida, nao e 0 caminho Que leva a democracia, 
Ii urn regime. de Justi9a e de Verda·d·e~. E, 
por jsso mesmo, esse caminho nao intere~sa a 
c lasse operaria, as massas trabalhadoras, ,ao 
povo portugues e a Portugal. A conquista da 
Democracia, da «Justic;a e da Verdade> e de 

' uma vida melhor alcanc;a·se pel a luta de mas-
o sas ardua e cheia de sacrificios de toda a es

pecie. E nas massas populares, e no povo que 
se deve confiar para instaurar em Portugal 
uma ordem verdadeiramente democratica que 
sirva os inter,esses desse mesmo povo - uma 
ordem democraJica que destrua at~ as ultimas 
taizes 0 poder dos" monopolios. So assim se 
podera instaurar em Portugal urn regime «de 
Justic;a ~ de Verdad~>. 

Nao e num governo de «uniao nacional, com 
a patticipac;ao de ,r,epresentantes das fon;as 
armadas >,que 0 nos~o povo pode confjar para 
teintegrar 0 pais «num regime de dignidade, 
deJei, de Justic;a e de.Verdade>. Urn governo 
que nascesse nas condic;oes propostas na ex-

tr8~~o », "~~~e ' s Iiber'j"'ades pt\blica~ ' de 
pensamenh:l,' de ~ ocia<;:ao e de rel1niao !,( 0 
direitp degreve fQi 'esquecido), extin~a a cen
sura,previ'a , a<~m i nlNrativa» ,' « a mni!'tlE; as i;n,
(racc;6es poli tic'as, ce natureza criminal ou OIS 

ciplinar ", etc:"" (Os , ~ublinhados sap .nossop). 
Os 118 democrqtas Iterminam ppr aflrmap na 
citada expo5i~: « 0 que vimos reclamar e 
pois 0 saneam,gplo da vida publica. 0 cumpri
mento da Consti i ui\-ao (q~Con§tituic;ao fas
cista, claro eshi)e a r.eintegra<;ao de Portugal 
como pais .do Otidenie eljropeL!, AoJaze-I,q, 
pedimos a V. Ex.u q,!le evite ~ , (Wacer'adio do 
fl!turo e se torne 0 ins!r,lIrnento , d a hLstoria. A 
Vida nao pode s~r negada",nemo tempo sus
penso. E nenbuma to[,C;<]. "sera , b,astante para 
continual' ind efinida 'ment e q pUr,o arbit ri o da 
autoridade e do po,d,en pe,ssoal. Pode V. Exa 
conter com 0 cpoie;>, e a colaborac;ao dos signa
tar ios e de todos q uanto~ ~Ies possam repre
sentar directa e indireclam~nte, para esse ge,sto 
histori co de libertat;:ao na,cional e de rei nteg' rll 
~iio de Portugal nurn ,regir,ne dedignid9,d~,., de 
lei, de Justic;a e de Verdade»'. (Os sublinhados 
sao nossos). 

os interesses do povo 

posi <;:ao dos democratas ao presidente da Re: 
publica, serviria, no fundamental, os interes
ses da grande burguesia. 

Urn ~overno que sirva de facto os interesses 
do povo laborioso e do Pais s6 podera se r urn 
gover,no p, emocratico, saido de uma revoluc;ao 
democratic a e nacional realizada pelo povo 
em armas, e composto por representantes de 
todas as fon;:as participantes na Revoluc;ao. 

S6 urn tal governo s,fl ido de uma tal revoll1-
cao estar,a em condicoes de destruir 0 Estado 
fascista , e, instaurar',um regime democrat)co; 
liquidar 0 poder dos monop61ios e promoNe,r 0 
desenvolvimento economico geral; realizar a 
Reforma Agratia, entregando a terra a quem 
a trabalha; eJeyar, 0 nivel de ,vida das etass.es 
trabalhadora s e d'o povo em geral; dem ocrati
zar a instrU\;ao e a cultura; Iibel'tar. Portuga.! 
do imperiali smo; reconhecer e assegurar aos 
povos das ,col6nias portugl1esas ·;0 direit(} ,a 
imediata' il'lde.pendencie; seguir ,uma politica 
de paz e amizade com todos as povos. 

Foriem~s uma frente unida e combativa 

Na citada exposi<;:ao ao p;~~i'dente da Repu- mente- curto. A saida vioi~n.ta, qu~ hoje se co
blica, os democratas que a subscreveram mos- Ioca a c1asse operaria, aos , ·dem00rata~ e 8<0 
'tram-se preocupados com a ideia de se evitar povo portugues para uina ITI'udan¢a de regime 
aquilo a que chamam dragica confrontac;i'io e de governo nunca foi desejada pelo' Partido 
-dos extremism os ideol6gicos >. Aqui comec;a- Comuhisia Portu ~lles, nem pel a cIasse opera
mos a ter mais dificuldade em compreendet ria, nem pelo povo por-tugues. Ela foi impust'a 
em que posi<;:ao ficari 2m os democratas em a todos pela ditadura salazarista e pelos mo' 
questa'6 no caso, muito provtivel, de uma tal novoiios que serve. 
(;ottfrolltaC;,ao nu.m pertQ,dQ de tempo.. reiati'Jt;."" A (. '€;.onb:onta~a.Q; dQ& e~U:~m.~m.:I)& iae.Q16gi~ 
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oo!O » n~o tere! llada de tnlgieo para 0 povo 
port1..\ gues e pEln\ 0 Pais. Pelo contrario. 0 tra
gieo re side no facto de, frente as viol encias e 
ao terror fascistas, os democratas e anti -fas
cistas portugueses nao terem sido capazes, ate 
hoje, de forjar uma verdadeira unidade d ~ mo. 
cnitica de combate, uma verdadeira frente na 
cional anti-fascista, audaz e combativa que ja 
tivesse sido capaz de enfrentar 0 reg ime fas: 
cista e de destrui-Io ate as t\ltimas raize~. E 
uma tal frente unida e combativa que e neces
sario eriar sem perda de tempo para libe rtar 
Portugal do poder dos monopb!ios e da praga 
fas c ista encabe\:ada por Salazar, para instau
rar urn re gime demoeratico no nosso Pais. 

Organizando as lutas da clas ~ e operaria e 
das massas trabalhadoras pelas suas reivindi
cayo es economicas, politicas e sociais e pon
do-se audazm ente a sua fr e nte no s combates 
contm 0 capital; levantando a cada passo os 
os problemas can dentes dos camponeses, da 

pequena burgu a ra, da \ntelectualid~Hfe\ 
dos estudantes e a ando a organizar as suas 
lu tas pela defesa dos seus interesses especifi
cos; organizando e ajudando a organizar ac
\:oes de protesto contra a insta~yao de novas 
bases ml1itares estrangeiras em Portugal e 
pela entrega imediata ao exercito portugues 
~as bases da::; Lages, de Beja e de todas as que 
se encontram sob 0 controle dos organism os 
militares do Pacto do Atlanti co; organizando 
e ajudando a organizar ac\:oes de massas con
tra a repressao e pel a amnistia, pela aboli\:ao 
da censura, contra a guerra colonial e pelo 
regresso dos so!dados das col6nias; orientan
do toda a s ua actividade neste sentido, os mi· 
litantes comunistas darao ltma contribui~ao 
decisiva para a cria<;ao da ampla frente de 
combate, democratica e anti-fascistll, neces
saria para derrubar 0 governo de ~alazar e 
instaura. a Democracia em Portugal. 

CONTRA A CENSURA 
Pela defesa da cultura nacional 

UNIA E ORGANIZAR OS INTElEGTUAIS 
Parte integrante da politica de explora\:ao e 

opressao das laassas populares e laboriosas 
do nosso pais, a < politica do espirito» salaza
rista tem assentado fundamenta lmente, ao lon
go dos 40 anos de tiran ia fascista, na eensura 
obrigat6ria e na repressao policial. 

A actividade intelectu al progressista no nos
so pais, apesar de amordac;:ada e perseguida, 
tem podido desenvolver-se gra<;as a t enacida
de e cora gem dos inteleetuais anti-fascistas 
que, opondo-se aos designios ret r6grados e 
anti-populares da camarilha salazarista, tern 
conseguido produzir obra valida e duradoira 
para 0 nosso patrimonio c ultural. 
. Desem penhando a sua fun<;ao criadofl'!, os 

int.eleetuais democratas opoem-se a ditadura 
fas'Cista porque os in spiram os ideais de liber
dqde. de pro gresso e de paz. Pr()curando re
prrmir a manifesta<;ao de tais ideais, a censu
ra prev ia e obrigatoria esta na raiz do em bate 
permanente entre os intelec tuais pr02ressi>'tas 
e apoHtica obscuranti s ta do governo de Sala
zar. 

A proibkao de jornais se rios e anti-faseis
tas , a mutiJac;:ao, proib ic;:ao e confisca<;ao de 
muitas obras ,de caraeter progressista, a een
sura previa e adult e rac;: ao de informac;:6es ob
jectivas sobre a vida nacio nal e do estrangei
r9, as perseguic;:oes e p riso es de intelectuais 
democratas prest igiados, os assaltos a livra
rias; casas editoras e colectividades culturais, 
a p'r6ibiC;:b.o de publicayao de obras estrangei
ras de volor, sao apenas alg un s aspec tos re
pressivos que 0 obscllrantism o salazarista tem 

tornado no 'nosso pais e contra os quais os in
telectuais anti-fascistas tern lutado e continua
rao a lutar: 0 assalto e extincao da Sociedade 
Portuguesa de Escritores, qile tao relevantes 
servic;:os prestara a literatura em Portugal, e 
da qual faziam parte os nomes mais prestigia
dos das letras portuguesas, foi urn dos mais 
vergonhosos atentados do fasci s mo a literatu
ra nacional. 

o 0bscurantismo repressivo, de que e fttlcro 
a censura previa e 'obrigat6ria, tern causado 
prejuizos incalculaveis a vida cultural e mate
rial do povo portugu l-s e ao progresso da Na
~ao. A censura obrigat6ria e um poderoso ins
trumento anti-popular nas maos da camarilha 
governante. Atrasan do e dificultando e escia
recimento politico dos massas trabalh adoras, 
privando-as de verda dpiras fontes de info r m a
\:ao, a censura salaza r:s ta tern procurado into
xicar e adorrnecer a sua co nsciencia de classe. 

Com 0 rea! ismo prog rcss is ta das suas obras, 
contrario a ideologia ;'ascis ta e colonialista do 
governo de Saiazar, mui tos intelectuais tern 
desempenhado urn importante papel desmisti
cador junto das rn assas populares. 

Na acc;:ao esclarececlora da classe operaria 
e das massas trabalhadoras, s6 urn constante 
trabalho do Partido Comunista Portugues e 
varios aspectos da obra cultural dos intelec
tuais anti-fascistas tem podido dificultar e 
quase anular a influencia ideol6gica do fascis
mo sobre as massas' popillares e t rabalhado
ras. A luta tenaz e corajosa que 0 povo por
tugues vem travando-f ao _ iongo dos anos pela 
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co nquista da liberdade po lit ica de monstra que 
(lIe es.c'oll1eu defi ni!iva mente as ideais da de
moera,cia, da liberd'ad'e e .,da , p.az . 

Ntas se e certa, qu.e U01 'a acti vidade profis 
s,ional ho nesta e objectiva dos nossos intelec
tuais co-nstit ui so pa r si uma actu a~ao an ti
-fasci s ta, ta mbem no cam popolitico, nas mais 
var iadas ac<;oes, eles te rn dado a s ua pa rt ici 
pac;ao co mbathla 2. luta do jJovo portug ues pe 
j,a conq;uista das liberdades democraticas em 
PortugaL Em s llcessivas ca mpanhas eleifo raiE, 
na Campan ha Naciona l pela Amn ist ia, em ae 
r;:oes cor~t ra as' « meclida8 de seguran c;a., e m 
inicia t ivas junto da O!-dem dos Adv ogados, e m 
manifesta<;oes de solidari eclade a luta dos es 
tUdantes e tautas outras, 0 movim ento intelec
tual anti -fascis ta te rn dese mpenhado urn pa per 
relevante pa ra 0 desenvolvi men to da lu ta pe
las libe rdades de moc rat icas em Por t ugal. 

No "eu relatorio «Ru m 0 ~l Vitoria », 0 cama
rada Alvaro CunhJJI afirma a este respeito: «0 
gra nde movimento democratico dos inteiec
t uais portugueses e um factor de importancia 
primordial para 0 desenvolvimento geral do 
movimento anti-fascists ate a vitor ia contra a 
ditadura e para a realiza<;ao das tarefas que 
depois se co locarem ao povo po r :ugues >. 

Num momen to ern que 0 go verno de S alazar 

multipliea os aques aos iniercsses v:. 
t sis do povo poi- tugues, os intelectu <:is pro
gressistas d!"sejam mi:!is do que nnnC fl por a 
sua penae 0" SClI S talenitos ao servi<;:o do SFll 
povo e d@ seu pais. Opondo -se aos seus an
seios criadores, a censura fascista e urn obs
tac ul,o insupoll!<avel que ;;:e torna pre mente re
mOve r. 

Por isso, os intelectuais' comunista,F; ,de \;em 
present!lmentc orientar as seus esfor ~ os para 
a mobilizJlC;ilo dos mais aillplos sectores, da 
nossa intelectualidade ns luta pela abo}i~iiO da 
cens ura, impul~ionando-a,~pa'ra que ulthipasse 
rapi damente a fase estaci.anaris: que esta·atl'El
vessa n do . <Co In efelio, 0 recente abaixo-ass·i. 
ns'd'o' contra a cens ura,"subscrito pelos profis
s ionais de teatro , nao teve a necessa r ia reper
cussao nos restantes sectores intelectuais' do 
nosso pais. AleOi disso, a censura a im pninsa 
e aos espectaculos, ali ada a verrgenhosa escas
sel. das verbas destinadas a educac;ao e a cul 
tura, 11::;0 atinge apenas intelectuais e arti-stas, 
mas tambern as mais vastas camadas do pcvo 
t1'aba lhador . 
Respondend0'~os in!eresses gerais d,ol?oVQ 

portuguef,. a luta pela abo li<;ao da censnra e 
ainda uma forma de estr~ita 1' os la<;os que de
vern unir os dife rentes sector es da inteleetua
lidade progressista e as massas populares. 

C on tra a politica de guerra 

As criac;oes literfl1-ias, artisticas e cientifica8, 
,que e~prirnem as anseios de ve1'dade e b'elel.a 
cia inteli2'jencia e sensibilidade human as, opoem
-S8 par natlIreZa a t oda a ac~ao destruido ra e 
representam so por si uma poderosa for~a pa
cifica. Coe;entes com a sua propria obra, os 
intelectuais progressistas nuo podem aceitar 
passivarnente a politica colonialista e belicista 
de Salazar, que saCl'ifica ingloriamente a nos
sa juventll de, pr,fJsseg uindo odiosas 9,u erras de 
exterminio em Africa, contra os anseios liber
tadores dos povos ' coloniais . 

Isa lado no plano internacional, 0 go verno 
fascista n;narra -se pe ri::Josam ente aas milita -
1'ista3 e' re\;anchistas de Bona e 11 pior reac<;:iio 
mundial, lEorrentanr\o-se cada vez com m8is 
for.;:a aos seus patroes imperinlists s da NATO, 
com vista a uma maior ajuda as criminosas 
guerras colonia'ls" ao mesmo tempo que pro
cu ra dar nO l,"'a vida ao Blo co Iberico, diri<1 ido 
con t ra os po\'o,s de Po rtugal e Espanha. Com 
a sua politics bejicis'ta, a camarilha gove r na n
te c!issipa em despesas miJitRres 0 que ro'uba 
e m pao, CUitL!t'a e progresso ao povo portu 
gues e ca'la inevitilvelmE' nte a ruina d? Na<;ao. 

A defes:1 do ens1n o e cia eultura, da Univet· 
sidade e da in vestig a ,20 e incoltJpnifvel corn 
nil tj ~';H\11I't1fq ~ gil !:i 'H~ .·r!:i q~ie {) ~ov\\\ri1o de Sa. 

,Jazar, aD servl CD dos 11 101'lOPofios, il11pfJe 1'10 
-povo po\tugUes e ao posso Pais. 

Sem pode rem ocu! tar a crise do ensino e 0 
ma rasmo da investiga<;:ao em Portli~al, os go 
vernantes sa!azaristas, impotentes para darem 
adequada solu<;ao a t50 graves probiemas, re 
cor re m cada vez mais descaradamente a arti 
ficio s dema g6gicos, no que sao obedientemen 
te seguidos pelos re ito res e directores reac 
ciona r ios do ensino superior e universitario . 
MfiS as verb as despendidas com a educa<;ao e 
o ensino desm en te m toda a dema<1o~ia . Se 
a nalisarm os apenas os gastos relativGs aos 
ultimos 5 anos, veremos que se mantiveram 
praticamente sem alterr.~50, 0 que representa 
efectivamente, tendo em con ta a COl1stante 
desvaloril.a,ao cia moeda, que 0 Estado fas 
cista despende cada Vel. mellOS dinheiro com 
o ensino e a ec!uca<;ao. Em 1965, po r egemplo, 
essa verba co nstitufa aproximadamente a sexta 
parte das des pesas militares! 

Os intelectuais progressistas, e os comunis
t as e m primeiro lugar, . nao pocem deixa r de 
opor-se activamente aos or<;:amen tos e ,'t poli
tica de guerra, de consequencias duplamente 
nefastas para 0 desenvo lvimento material e 
cultural do Pais, quer po rque bai>!Rm ao min i'
mo os ~astos socia is, que r po rque as gUE'rras 
colon iais, a ut~ntico sorvedoiro de vidas hu ma· 
n lHl , t1iIHl*,ocrnm mi!hares de for~ as jovens que 
8 15 0 ass i m irre media velme nte pe rdjda~ para 0 
desenvolvimento das riquezas" materiais ,El in-
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teledu'ais de Portugal. 

Contra a indi genci a do ensino e da inVesti
ga t;80, os protestos da nossa in telectu alic:a de, 
a iii cla pouco frequentes e orga nica11len te dis
persos, nao pode m enfrentar de malle;ra con 
sequente a pronta repress80 fascista , ParthC\o 
isoladamente de a lgumas individua lidades co 
rajosas, ~a is accoes, sem car{,cler organiz8do 
oU defici e.n temente organi zado , estao su jeitas 
a s ucumbir as primeiras am ea<;as repre~sjva s. 

Continu a i' a ani mar os protestos in dividuai s 
e tarefa dosintelec tua is cOIT1vnistas, nao dei 
'gando nunea de da r ·lhes lltll8 [o'rma orgaoiza
da,e devenclo aprove ita- los sertJpre para de
qencadear amp!as ae<;:oes a sua vol ta e inten
sificar outras ac<;oes anteriormente inicia das. 

nioes e sug es inlciafNa propria e a 
apoiar as ac<; o m curso. 

Condi<;ao esscncia l para 0 desenvolvimetito 
des t as acc oes, a luta pda aboli<,~ao da cens~ura 
n'ao pode deixa r de constiturr 0 'objec ti vo iill'€!
d iato de todo,,; os intelectu ais pro~ re<>sistas e 
patriotas. , 

No aproveitamento de todas as 'possibilida
des legals, 0 recurso a abaixo-assinados e de
cla rac oes publicas, os debates profissionais, 
as conferencias e deba tes publ ic o's sao fo rmas 
ja pastas em pniti ca q'ue dcve m m"ultipli car-s e 
com insislencia . 

Analisando a necessi clade de intensificar a 
luta dos intelectuais, 0 relntori o de Activida
des do Comite Central r presentado 130 VI Con
g resso pew eatllarada Alvaro C unhal, af irma: 
« 0 movimento pro gressivo dos intelectuais 

Na actual conjuntura po litl c8 , a defesa da tern tido a caracteriza- Io a larga nnidade na 
cultura e dos interesses especificos dos in te - ac<;ao de ~.odas as correntes de opin iao anti
lectuais es tEI Ii gada a luta do povo p()rtugu ,~s ·fascista. E com 0 mesmo es pirito unihi rio que 
pelo firn do fa scis mo e peln democr aci a, pelo a luta deve prosseguir », 
iimdas !1t;erras coloniais e vela redue ao dos Esfor<; a ndo·,:e pais, po r unir e organiza r os: 
ur<;ilme Iltos mil itaref ; a l[:t a velA s 2;da~c1p Po r- inteJectuais prO;:lressist3s e pc: triotus, ajudan

:tltgal 'dos pactos agressi90,; 28. NATO to Bloco do a organizar e a intensificar as ac<;oes jii. em 
Iberico, reia destrui<;ao dC's alinrJ<;2s belicas . c urso, os com~l11Ltas ssberao encontrar, se
(011,1 a Alern 8.n ha Ocidental e particu]PTmente gundo as circunsHincias, as mai s v8.riadas fo'!'-

~ cn ntrs a OCupr:i~:ao da base aerea de Sej a pe- mas de luia -legais, semi-legals e i1egais
Ins tropas alem 3s; a luta coolm os aco rdos neste imp ortante secto r do movimento de·mo
·s[:lazarlstas com outros ~overnos ul tra- reaa- c rat ico e anti~·fascjsta . 
ciomlrios contnirios aos 'jnteresses T1acionais A aboli<;ao da censura e uma aspira<;aoco'
e 'peloestsbelecimento de reJacoes cle amiza- mum de todos os inte1ectuais honeslos e ao 
de, interdfm bio cultural e ao o pera(,~ao p? cifica mesmo tempo uma reivindi ca <;30 comu m das 
com 0':' paises que seguem l1ma politica de for <;as dernocrat icas e aas massas populares. 
progress o e de paz... A luta peln abolic3o da censu ra e por isso urn 

Para os intelectuais com unis{ss, lutar FeJa , factor capaz de proper-cianar a mais lar~a uni
defesa da instru<;a o e da c'ult,1n1 sj~ n if i ca 01' - dade de ac(>~o dos inteiectusis e das l1Jais va
ga nizat a lu,ta por maiores verbas p11r8 0 ell - ri adas corre ;: tes da opiniao an ti- fasci;'t a pa';: a 
'Sin o e por uma autentica reforlll a do ensino maio res com bates pelas liberdades c1 e moc fa
em .Por.tu;:la l; ,sig ni fica animar-tocios os secto - ticas , pela defesa e enriqnecil11en to da cultu'ra 
res intelectuais interest'ados a {ornecer opl - nacional. 
~~'::"'~ •• '"7:~.\lIS:J :::;'''''~I!!;~~~.-mx:.:~.~~~Ul'lI~~~''U'<l'!fOI'~~~~,,--'''U'g~.''it'=~~~'J\?¥=~'''"3."l'IM:'Sl 

'0 REVOlUCIONARiSMO PEQUENO··SURGUES 
,0 ~b'olchevism 0 Cresceu, constitui ·se e t ern - um agra9a 111 ento rtJ uitissi m o}ol:te e '1:3 vido d '~s 

pe;-o u-se numa luta de lohgos an os cont ra suas c ondi~6es d e vida, e que 0 c e n d uz a te " ruin. } pas, .. 
o re90]ucionarismo pequen o-burgues, que i' e [aci lm r,n!. e u rn revoluc io n",;smo ext rema, mas" in c.paz 

. ... It ~ de se mostrar cc n s€quente , C'r gani zad o , di~cip!ir. a dQ e 
assemelha ao anarquism o ou possui algo de f irma , 0 pequeno burgu.s (·nraivecico ~<r~,nl~ o s 1\ orro
comum com ele e contraria as co ndit;o es,e ne - res do c.pitai:sm ~ e urn f~n6mcr, o ,ocial come,lT)., c o",o ~o 
·cessidades de uma lut'a co, nsequenie da cla ~ se 8n arqui ,mo, a to ci"" C,5 pai,.s c"pitali , ' •• A ins tabilid.de 

desse re '/(.ducicn.fd."rro , e a ~lia e steril!dade. 6! a rarticu
proJetaria. Est& be rn forrnulado teor icam ente laridade de 5e Ir8l1dcrrra, fiicitmeoJe em jutmi"iio , , em 
pelos marxistas e in t e iramente comprovado ap a lia, em fan tasia va e neesm e, em ent:u,ia ;mo c·FIJRICSO » 
pel a experienc ia de toclas ~s revol u<;:6es e d ~ por esta ()u a qClel a lenc€ncia burgue,'. ,E M MOCA?, tudo 
todos os mo vim erltos revo lucionarios da Euro" i,so e do canh.cimer,!" publico, Mas 0 r.conhecimento 

Pa, que 0 pequ eno - pr6 p rj et~rio, 0 peq ueno c ;{ - leori eD e a b,troto dess., verdedes nio pres. tva d e ", a d O 
, d alg um os parH ci';J.s "I'evo'\~ci~~ari£s do s v e! h c s erro.') qu~ . p lo rador (tip o.sor.ial t"r g.~a1U) epte r.f',_,;; r es enta., 0 , ., 

. 1, r reap6iec:cm se-m'pre de mod~o ineperad o sob 1J I')1 3 fa rin a 
formando uma ~ massa lmp or tanfe e m mu:tos ii g ei,sm €nte no'va scb um as P.BC to., ou n,e m ambiente que 
paises da Europa que, em regim e capitalista aind a se n oc conhecia, e m condi~i5es potiicuJares rna is eU' 
sOffe uma op ressao continua e mllitas gezes menos origin2 is. 

Leoine - 0 «ESQUEHDISMO;, - nOEN¢A IN'F-ANTiL DO COMUNlSMO 
Edi9ao port1Jguesa, paginas 5' e 6 
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ao 
A !Oli<;:,~ do. Partido basein-s~. ~a sua ~org~nizat;:30. ~e esta se reduz, r'eduz-se igu1:ll~ne,n,k ;~ 
, l,nflu~ncJa ~lrecta do Parbcip §ob,re a Classe operatla e as massas trabalhadoras, dlmlnu.¢,m 
as IUtas' reivindicativas, enf~aquec'e a-luta popular e democratica contra 0 fascismo. . . 
. Para que 0 Partido realize com exito a sua fun:t;:ao de \'angu,arda da classe opera ria e d'!ts 
massas trabalhadoras e necessario vencer as graves deficienc,ias que se registam na activid!i~ 
~~ do Partido e tomar as resolut;:oes ~dequadas para que a organiz,a<;ao s,e alargue .e !'~ e~tru
tur,e, ~wra qu~ \se 'pon~~ t.e~mo .aos m~todos. ge rotl~a" do b\l\0~~~tIsmo, a ~al.ta de InJC18tlV,a e 
para que se- Ieye a pratlca 'as .;resoJuc;:oes sawas da ult! m a reumao do Comlte Central. 

.J • 

As direc9~es em que deve ser conduzido 
o trabalho deorgariiza9~o 

A nossa organizat;:ao encoritl'a-se rn uiro 
aqur.Sm das reais possibilidades db' Partido, do 
credito politico de que goza entre as arnplas 
massas trabalhadoras. 0" pontes branccs do 
nossotrabalho a e!'cala do pais demonstrarn
-nos 'que nao avant;:amos com s uficiente firrne
za e seguran<;a no desenvolvimento da organi
zac;:ao do Partido, na aplica<;:ao da orientac;:ao 
estabelecidapelo VI Congresso e pela reuliao 
de Agosto do ·Comite Central. 

Em que direcc;:oes se devem encaminhar os 
esfort;:os dos militantes comunistas para de
senvolver ~ estruturar a organizac;:ao do Par-
tido? . 

Os esfoJCps dos rnilitantes comunistas, tal 
c.omo 0 deffniu 0 VI Congresso e a reuniao de 
A~osto do Comite C;:,erytral, devem dirigir·se 
para os pontos fundamentais. , ' 

As gran des zonas industrials concentram urn 
proletariado numeroso e combativo, que con
duziu ja importantes lutas q)ntra a explorat;:ao 
capitalista, contra a politic a do fascismo, pela 
defesa das suas reivindica~oes e pela conquis
ta da Democ racia. Para essas ,zonas indflstrjqis 
se devem dirigir os esforc;:os do Partido, para 
criar as organizac;:pes indispensa.veis ou ~la\
gar e reforc;:ar os organismos ai existentes: 

As gran des empresas sao centr~s de intensa 
f}?,plorat;:ao da cl,asse opera ria, onde se aglo
,mera urn grande ntlmcro de trabalhadores, 

, submetidos a ritmos iniernals de produc;:ao e 
. a formas desumanas de trabalho, que regra 
~eral possuem uma mais ele;vada consciencia 
d.e classe, manifestada na cond ut;:ao de varias 
III tas. 

Cabe aos organism os de direct;:ao re~ional, 
aas funcionarios do Partido, aos comites re
dionais, locals e as celulas de empresa, tamar 
as medidas apropriadas para levar a organiza
c;:ao do Partido as grandes empresas. 

Nas regioes agricolas de grande concentra
cao da propriedade e onde, apesar das profun
das: ~ltera<;:oes que_, \.s~ vetn processando n,os 
cantpos,se manten'l urn proietil!'iado rural com-

bflti~o, 0 Partido deve encarar igualmente me
didas p~aticas e eficientes para que se criem 
novas organiza~oes, se leve a necessaria ajuda 
as que ai existem, para que elas se desenvol
vam e assegurem aos trabalhadores rurais a 
direc<;:il o 4as suas lutas contra os grandes 
agrarios e os grandes capitalisths que aomi
nam na agricuitura. . . ° que sucede ao trabalhco do Partit;lo '1U,3n
do se abandonam durantfO ,meses organizat;:oes 
inteiras e nalguns casos em condit;:oes depe-
rigo? . " , 

Essas organizac;:oes podem perder-se para a 
luta, qu,ando nao cristalizam ou nao reCuam. 
A classe opera ria fic~ privada da acc;:ao qiri
gente do Partido. Este perde formas de con
tacto com as massas, isola-se. Torna-se muito 
mais dificil reorgani2t1r 0 Partido nesses s'ec-
to res. . , 

E; tambem na·direct;:ao das organi7at;:oes des
li-gadas que devem ser ,encamit)bados os ef'for
t;:os dos organ ism os l:ei)ponsave,is, para que se 
encontrem as formas de . restabelecer 0 con
tado, de lhes fazer sentir a acc;:ao dirigent'e 
do Partido. , 

Saber distinguir 0 secundario do princip?l, 
no d0minio da organizat;:ao e ,tain bem saber 
fazer avanc;:a r 0 Partido. Sao secutldarios ce\~ 
tos contactos com cama radas isojados que nao 
abrem perspectivas ao traba lh.o, partiaario. 
Mas sao fundamentais as liga t;:oes,Cjue ofer,e
cem ao Partido possibilidades de penetrar nil
rna grande empresa ou numa zona in,d.u st~ ial. 
Neste caso e ne cessario rnultiplicar .. esforc;:os 
par<t que tais ligat;:oes deem os seus frutos' e 0 
trabalho do P arti do se desenvolva .. 

E indispensavel alargar n organizac;:ao do 
Partido nas principEi s cidades, pela forte 
concentrat;:ao operaria que registam e pelo 
papel que des empenham na vida poiitica na
clonal. Nesta direct;:ao tambem se devem in
tensificar os esforcos dos militantes comunis
tas, para que ".0 PartidQ penetr~ nas grandes 
unidades fabris, pata que aIargue a sua acc;:ao 
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() MILItAN'TE 
aos quartek n'av1'6'8, 'aos estabeJ'eciinentos d'e 
ensino, as ,organi:?ac;oes de ma'Ssas, 

Para que 0 Partido avah'ce nas direcc;'oes 
'apontadas e necessaria recrl.tt'ar no\<os mem
bros em condic;oes de seguranc;a e de seriedade, 

A.s lutas reiVindicativas sa\) o.melhor campo 
de recrl.ttathento de militantes,l~j'apreparac;ao ; 
organizac;ao e d~senvolvimento 'das lutas rei-

vindic'ativas r 'e a e os melhores iutadoreS 
dE,! classe op'er~na . Esses lutadbr~'S devem set' 
d iamados :3.0 P'ilrtldo, educado~ po~ ele, 

As lut'as reiviHditahva's silo uma dupla es~ 
Lola: apontam e 'edbcll.ln os combafentes de 
vhnguard~ 'e el'evafu 'a 'cohsdencia de c1asse 
dos trabalhadbr'es. 

Urn novo esiild de trabalho de organiza <;~ 'o 

A reuhiao do C'Omite Central de Ago§t'o ul
hmo denunciou as deficiertcia's que se mani· 

" festam no domini'o da organiza'¢a'o, Entre as 
deficiencias assin 'aJ'a,d'as fitlur'atn 'a rotina e 0 
esquematismo, a falt'a de iniciativa do's qua
dras, os aetos de indisciplinh, 

Em que consistem os proc,essos de ratina 
rio trabalho de organi zac;ao? Con sistem na 
r:e;alizac;ao de urn -t ipo de actividade qu e nao 
illtera nem 0 ritmo nem os metodos de traba
Iho, que vive alheia ao que se passa a sua vol
ta, que nao esta atenta as possibilidades de 
alUJgamento da organizac;ao, ignora as condi 
c;'oes dos, quadros, vive a margem das perspec
tivas politicas, nao fom e nta as lutas de massas, 

.Quando 2! rotina se instdla na vida do Par
tido as organiza<,:oes cristalizam, os militantes 
afrouxam a sua acti vidade, nao se desenvolvEm 
politicamente, isolam-se das massas e gas tam 
as suas erier gias em tarefas secundarias que 
pouGa ou n'enhuma infh.iencia exerGem na ae
ti,~i~f1de do Partido, Os militan tes tocados pOI' 
p,ro.cessQ,s de rotina nao veem abrir- s e diante 
de sj perspectivas de trabalho, nao recru tam 
quad ros, qao alar2la m 0 Partido, nao imprim e m 
v~da polittca activa as organizac;oes, 
, 0 esqu~matisrno em perra tamb em 0 desen
vQlvimento do Partido, A organizac;ao estru
tura-se a partir das possibilidades con crei ;:: s, 
tendo em conta 0 num e .o de rnilitantes e sim
,tiatisantes, a s condi<;, oes do sec tor e dentJ;,o 
deste as particuJaridades das empresas , 0 nlvel 
.!los quadros, as necessidades da defesa e a 
€,xperiencia do inimi go , ; 

A transplantac;ao esquem atica de urn tipo de 
organizac;ao de uma empresa ou de uma re
giao para outra pode conduzir a erros ?i,raves 
que embaracem ou pl'ej udi qu €m 0 traba lho do 
Partido, , 

Os esquemas para 0 recrutam ento de mili
tantes du rante urn periodo determinado pesam 
negativamente no desenvolvimento do Partido, 
pois facil itam 0 trabalho frenei ico e impensa 
do, a falta de d iscipl ina, 0 entusiasmo facil, 
que leva m a ac eitar no Partido elemen tos IYro
vocadores ou que nao reunam as condi<;oes 
para ingress a r nas suas fileiras, ; 

o esquematismo conduz a criac;ao de esque
mas rigidos e ar ti ficiais, a uma deficiente,apre
ciac;ao, dos quadros, a ul1\; trabalho de rotin a, 
que em perra 0 desenvol'Y'imento do Partido, a 

sl1~ 1l.c,c;aoOt"g'anizativa, a sua func;ao dirigente 
dE\~, lj,tl:\lS de massas , 0 esquematismo facilita 
.0 t~a balho do inimigo, sobretudo quando se 
repe tem form as antiq uadas e conhecidas, 

A falta de inlciativa e outra grave deficien
cia do nosso trabalho, Ela enfraquece a act i· 
vidacle geral do Partido, 

« A falt a de iniciativa dos organism os inter
medios e em primeiro lugar dos organism os 
de Direcc;ao Regional, refiectem-se depois em 
cadeia nos otganismos imediatamente inferio~ 
r es - diz 0 camarada joaquim Gomes no In
forme de Organizac;ao apresentado ao VI Con
gresso, Todos eles se habituam da mesma ma
neira a nada resolver sem a opiniiio do con" 
troJeiro; 0 que e profundamente errado, E er
r ado porque uma tal concepc;ao rnata nos mi
litdntes 0 espirito de iniciativa, transform a-oS 
em "paraliticos» que ;:;6 s e movem quando 
alguem os empurra », , , i 

Quando se enfraquece a distipllna do Par.:" 
tido abre -se ao inimigo a possibilidade de agit 
contra nos, de vibrar noVos golpes, de enfra
q uecer a nossa aC<;:80, s eja qual for 0 terreno 
em que os actos da in disciplina se pratiquem, 

Ante as dificuldades que 0 Partido atravessa 
i mpoe-s e um,a renovacao de metodos no ira. 
balho de oiganizaciio: ' ~o mo indica 0 Comuni. 
cacjo do Co mite Central saldo da reuniao de 
A<;.!osto , 

-P<lra renova r os metodos de organi zac;ao, 0 
Partido no seu todo tem de trava r urn grande 
c ombate,;de for,mil firme e consequente, con " 
tra a rotjna, pro curando ao mesmo tempo, com 
espiri to crianQr e nO<;'80 da responsabilidade, 
introduzir pro C'essos novos de actividade, r e 
sultantes do esforc;o coleGtivo dos organ ism os 
do Partido, de todos os militantes, de modo a 
ultra passar ,a situa<;:80 actual e a for jar uma 
nova experiencia que arme 0 Partido e refo rce 
e alargue a sua acc;ao, 

Para isso as organiza<;oes devem tomar no
vas iniciativas, buscar 0 modo pratico de apl i· 
ca r a ori entacao safda da reuniao de Agosto 
do Comite Central , em vez de esperarem qu e 
os organism os dirigentes do Partido Ihes le
vem receitas feitas que se adaptem perfeita
mente it situac;ao dos sectores. Tais receitas 
nao as passui 0 ComiteCentral e esperar por 
~las significa continuar uma actividade mti
netra, a margem dos pi-incipios fundareentais" 
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do Partido, qu e concede m aos difere ntes 0 1'
ga nismos a a utonom ia pa ra ac tu a rem na sua 
esfera de ac.;i'io, tomarida as ini ciatilHS que 
considerenl nec·essario.s. 

Na situ H\:ao presente coloca -,e diante das 
organ iza.;oes e militanres cothulllstas a impe
riosa ta'ref'a de substitulr as formas antio uadas 
de t ra balho, conhecidas do inihligo, pc;r for 
mas novas, que todo 0 Partido , 'e deve cmpe
nhar e m descobril", tendo a preocupar,: ao de 
ultrapassar os metodos do inimigo, de defen 
~er, 0 Partid o da repressi'io, tornando-o a o 
mes mo ~e mpo uma fon;a actill a e dirigente das 
lu tas da c: as se o peniria e das mC;.ssas traba
lhadora s. 

Se eStamos em deter minado sector do Par
tido, compete as or~an i za.;oes do sector, as 
celulas, comites locais, r eg ionaiil e a os orga
ni s mos de direc t;:2 0 procurarem os novos pro
ce ssos de trabalho, eada urn na sua 'esfera de 
aC(;aO, de mo do a en co n!rarem as melhores 
formas pa r a aiargar a organiza';i3,o do Partido 
a uma em presa ou a uma zona industrial , ten
do em co rifa que uma tal actividade d'eve en
c,a rar os n,ollos processos de c ontrole , de pe
rietracao rturn outro s'ector, deve a t'enta r s abre 
o mel hoI' 11l<;ldo de fazer prpgredir 0 Partido, 
sabendo defender os quadros jovens e pouc'o 
experientes e ajudando· os ao rnesmo t empo n 
desenvolver urna actividade c onstante junto 
dos trabalhaiores t ra ns fo rm a ndo-os ern bons 

organi zadores RCI?i as: 
o P art ido co n ' a a sofrer baixas de q ua -

dros respo nsaveis, de camaracias dediCados e 
ca pszes se nao se alterare m p rofu ndamente os 
me todos de controle, de sec!ores e d e regioes 
inteiras. Neste domin io rtiuito ha a faze r e 
rn u ito Be deve fa·zer. Com pete as o rganiza'Coes 
ril.gion'ais e locais tomar as medidas l1l ais ajtls
tadas a nipida melh oria da actividade de COil 
tro le, tendo em conta a el<perien cia do ini migo. 

Na ap lica.;ao da o rie nta.;ao t ra<;:ada pela 
reuniao de Agosto do Comite Central 0 com - . 
bate aos actos de indiscip lina desbnpenh'a 
um papel capital. 

O s acto's de inclisciplina ~, :'l 'o huto de atitu
des intlivldualistas e refJec t e\n falt'a de not;:3Q 
de respo nsabil ida de, 0 menosprezo pelo f raba-
1110 colect ivo e pel os interesses s up'eriores do 
Partido e da s ua gran de causa. 

o combate aos ae tas 'de indisc ipii iia e t.; 'm 
combate indispensavel para (pe 0 Part ido pro
grida e cOllsolide a sua ac.;ao. 

An te as difi culdad es existentes e as tarefas 
que se colocam, 0 contro le de execu.;ao e t)l11 
factor decisivo pHra que nao amorte<,: a a ac'ti 
-~j'dade dos mi l,itantes, para qu e as resoluc;:oes 
na 'o fiquem letra morta, para que 0 traba lho 
~re ral do Pa r,ti do me lhore, pafa que se apliqu'e 
em toda a sua ex tensi'io a o r ientacae' do VI 
Con gresso e da re un!ao d'e Agosto do Com iie 
Central. 

Alargar 0 Partido - Estruturar 0 Pa rtido 

Nilo se deserivolve 0 t rabaill o de organiza - A base do Partido estabelece a iiga.;ao d'i. 
i;:ao se m consciencializar os q'uadros, sernar- recta dq Pal~t i do co m a cIa sse operaria 'e as 
mar os mil itantes com 0 conhecimento indis· massas trabalhado ras. Pode assegurar uma Ii
pensavel das tarefas que tem de r ea liznr. Se se g,a s;ao activa 0 militante isolado e divorciado 

enviam quadros para 0 cumprimento de dete r - das flla ssas? S6 as cel ulas de empresa, s6 or-
mi nadas fun.;oe::; e indisDensavel Que eleo, este- :;1anismos vivos e di namicos, volrados para a 
jam ar:nados de urn conhecimento pr'e c iso 50- luta em defesa dos trabal hadores pode'm asse-
])re a natureza dessas fun c oes e sob re 0 mod'o gurar uma' tal Jiga.;ao. _ 
de co ncre ti za -l as . Ha mil'itantes que se que.i- Tais o r ganismos sao inte iram ent e necess'a
xam, com jus ti ficada r azao, do modo como fo- ri os a act ividade do Pa r tido . Estr'D tu ra r e alar
ram e nviados para sectores de trabalho , se m ga r a base do Partido e dar a est~ as con di 
que Illes t ivesse sido dado 0 mi nima de infor - .;oes ;ndispensaveis pa ra 0 se u fortalecimento , 
ma.;oes sDbre a situ[3.c;:ao dos organisrnos, dos , Repetidas vezes, corn ullla insisten cia que 
qt1adros, das empresas, dos pe rigos que cor- d em onstra a imDorti'lncia da tarefs, a direc.;ao 
rem, dss medidas que e necessario tomar para do Partido t ern 'chamado a aten<;~o . dos llIili 
def,esa do Partido. Agindo deste modo as 01'- tantes para a necessidade de s e criarem onl'a
gani zac;:oes nao avan<;:am, os quadros nao se nism os intermedios, de se vencerem as C'on 
formam . Em varios cas os decepcionam-se e cep\.Oes.' erradas q ue levam qt1adros il egais\ 
r ecua rn au sao vitimas da repressao , fl1nciona r ios do Pa r t ido o u outros ca ma mdn s 

Pode urn comite local, um organi s mo regio - con hEi c i ~os da policia, a perc orrerem s'ector 'es 
nal. t ealizar com ,sucesso tarefas de organiza - inteiros',no tra balho de controle. 
t;ap ' se ele pr o prio na o se debru ca sobre a si - A e/iSistencia de urn maio r num eto de orga
tua<;: ii.,O do s seus sect ores, nao conh ece as C-.'1.n - nismos inter rne dios - de comites lo calS, sub
d i\-oe~ c onc reias das emvresas. a situacao dos -regionais, r eg ionais e prov iilciais - perm iH~ 
trabaillado res': as pos'si bilidades dos militantes'( de,S,c;e ntraliza r 0 tra balho de controle, desen-

o co nh ecimento d,e um sect or, 0 es tudo c10s volye a capacida de politica dos quadros, fo r· 
s eus problemas, a avaliacao dfts suas possib i- ma: )10VO S diri<;tentes da classe opera-ria, pe r
dades reais facilit a m gran dern 'ente a activid a - mite leva r 0 Part ido a te onde diflcilmente .::he
de da organiza~ao. ' Sa 0 esfoq:o dos funcionarios, dessesller6icos 
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o bee; '" do P"Udo. Do P'" to de .;,'8 ~o:ILI~ :,~:~'"" ~"'"., ,;" , ••• "",.1:, ,." 
. . .. t 'd' f su a pa rti cip~<;:a o ac tivo e co rcjo sa ns :l ta e na de fesa des 

plrahvo OS orgamsmos In erme 1080 erecem inl e resse, dos trab ~lhadorcs e nas grande. ba lalha. pela 
melh ores c ondi<;:oes de segura n<;:a ao trabalho conql'.i;ta da Demllcr ac ia e do sc~i.lismo. 
de organiza<;:ao. E, tamos em fac e de uma ,itu a~ao difkil na vida de Par-

ti do . /~ reunia o de Agoslo do Comite Cen lral elerlou to

A po~il;ao d os ccmun-istas perante a s dif!culdc:des da lute 
nao se identificam com 6 po si ~ao da avestruz que me te a 
cabe~a na Ereia enauanto a temp esta de passa. 

Foriados nas batalhas da . classe operaria , os ccmunis tas 
aprendem a veneer as dificuldr,des e a defronfar as situa 
coes mai s complexes. Ganham uma te m p (~ ra nova de c cm
bstentes de vanguard a pela sua es treita li gaca o com a 
classe openlri8, pe !o estudo d o rr.arxjsmo·l e n ini ~ mo, pelo 

dos os militan tes piH :J 6 gray jd~de da 5.itu.,~ao . 
o Partido van cerj:l esl~ b (~ hd ha e ma rcha ra adi 2n le, cern· 

belen d o f ir rr.eme~te o s ~~ rr o s e defic ierrci.-:!. q ee se mani 
fc .darn , c!evando 0 nive l po litico dos mil ilenks , dando 
ccmbat.) a retina . ao bur c crati5rP.o, it il"' di sciplin a, a fet ta 
de in iciotiv8 , desfnvclven c o lm esfor~:o constan te e m~~· 
t6d i( 0 r:ara alargar e e ! !"futUy.Tt r B crg6n ; za~ ~ o , para de 
,srflcade.::;r lutes de massClS, para d~senv0jv er a irdciativa 
ro liticB, para refar,.r a Unidede. 

E A COOPERA<;Ao 
U.R.S.S. E 0 p.e.u.s. 

A AMIZADE 
C()M A 

urns constante dos marxisl'ss-leninistas 

Todo 0 desenvoivimento do processo revolu
~ , c ionari o mundialno nosso seculo esta indis

solil17elm ente ligado a grande Revol u<;: a o So 
cialista de Outubro e as subsequentes vit6rias 
do pais dos sovietes. Indissol ii17 e lmente ii:;!ado 
portan to a act ividade do Partido C omu nista 
da U niao Sovietica, giiia da Revolu<;:iio de Ou
tubro, organizador e dir igente do primeiro es
t ado socialist a. 

A cria<;:ao de cada partido comun ista res ul 
tou do amp,durecime nto politico da classe ope
rari8 do pais respe ctivo. Mas fo i a Hevolu<;ao 
de Ou t ubro que provo co u u rn saito brusco na 
consciencia socialista do proletar iad o interna
cion aI, reali zan do na vida as mais fundas [lS 

piraGoes dos trabalhadores, in spirando -os com 
o exemplo, eq uipando -os com uma teoria e 
uma tactica re1701ucionarias, mostrando que a 
vit6ria esta a o seu alcan ce. A forma<;:i'io de 
van gua rdas r evol ucionarias da clssse ope r a ria 
e in separa,iel da 'vitoria do proletariado russo 
e da act iVidade do Partido bolcheviqlle, P or 
isso n6s, comun;stas pO l .. tuglleses, repeii dG s 
vezes afirm am os e lembramos que a cria,ao 
do nosso Partido em 1921 foi simultaneamen t e 
o resulta do da luta da classe openi.ria po r tu
guesa e 0 resultad6 do exemDlo e dos en s in g
rnentos do Parfido" de Lenine. 0 desenvo!17i 
men to da luta da c1asse opera r ia em cada pais 
d e pen de das condi;;:oes ~ociais e poiiticas ne le 
exi stentes e da justa orientaeiio e aCeao dos 
pa riidos comunistas respecti vos. Mas a pro 
jec<;i'in l111Jndlal 00,S ex itos evit6rias da URSS 
e do P CUS de u e da. poderoso impuls o a luta 
do proletariado internaciona l. Por isso n65. 
c omunistas portugllese~, sa li entando 0 papel 
decisivo do nos;:; o Partido na luta da cla sse 
operaria port tl~ tJesa ligamos os no ssos exitos 
a influencia dqs ex).tos do povo sovietico e do 
seu, pArtido , ' 

Em cada Dais a revo lueao socialis ta e obra 
da classe openhia e das massas populares. 
Nlas, se m a Revolu<;:ao de Outubro, sem a cons
tru ca o do sociali f' mo fI a URSS, sem a vitoria 
da URSS na 2.a Guerra Mun dia l, sem a acr; i'i o 
li be rtado ra do E;.:.e rci t o Sovietico e 0 seu Qran 
de potencial militar sem a solidari e dade e' s ju 
da do pO\lO sovietico, teria tardado, por tempo 
i mpossivel de dete r minar, a vito ria das reviJ 
lue oes socialistas poste rio res e a constru<;:ao 
do s ocia lismo nOlltro s pais es te ria side ex
i'raordinariamente ma is complexa e mais lenta . 
POl' isso nos, c0l11l1nist8s portugueses, embora 
vejal1l os no campo socialista no seu conjunto 
um a for<;:a dete rm inante no curso dos aconteci 
mentos mundiais;continuamos a individualizar 
a URSS com o 0 maior ba!uarte do camDO ~ocia- , 
li s ts , dos trsbalh a dores de todos os' paises e 
de tods s for<;:as do progresso, da independen
cia nacio na l ':! da paz. 

o desen17o lvimetl'to do movimento de liber
tac 20 c ont ra 0 ju ~ 6 colonial e a cOll ql1 ista da 
inclepende/1£ia nacional por numero so s pa ises 
sao res ulta<lo da luta heroica dos povos r es
pect ivos . Mas foi a Hevolu<;:i'io de Outub ro que 
marcou 0 principia da crise do sistema colo
nia l e as vit6rias hi storica s do movimento 
nacional-libertador fl aO teri a m side possiveis 
sem as realiz8coes e vit6rias da URSS, sem a 
aiucla da URSS, assim como sem a cria<; i'i o do 
s istema mundial do sociali s mo e sem a soli
dariedade cla c lasse operaria clos pHises ca
pitaJistas. Por isso n6s, comunistas portu 
~ueses, solidarios com 0 mo virnento ,na ci onol 
:libertado r, clando inteiro npo io a luta heroi
ca pela indepenMncia dos povas des co16-
nias portugl.1esas (que par sua i' ez e uma ~lj U
da valiosa a lu ta do povo po rtll ~ t1eS co n
tra a ditadura fascista), considerancJrl que 
o mo vimento nacional-l ibertador t ern no" ,' 
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campo soc;ialisia, na cJasse open\ria dos p~f
ses capitalistas, incluindo os paises domimm
tes, os seus melhores amidas 0 aliadQs, salien
tamos illcessantemente ;:; papel decisivo da 
URSS na luta dos puvos subjugados contra 0 
im perialismo. 

As vitorias da URSS e do PCUS constitui
ram e constit~em uma ajuda decisiva it !I.\ta da 
cJasse operaria de todos os paises. Reclproca
mente, os trabalhadores de todos os paises de
ram, ao IOngo dos anos, apoio activo ao prl
meiro estado socialista. Opondo·se a guerra 
imperialista, organizando guerrill1as contra 0 

ocupante, agindo na cl.uudestinidade, desen
volvendo aet;:oes de rr(assas, manifestando a 
sua solidariedade para com a URSS por vezes 
em condi<;:oes particularmente dificeis, lutando 
pel a .socialismo, a democracia e a independen
cia nacional, os trabalhadores de todo 0 mun
do, ~uiados pelas SUilS , vUBguardas leninistas, 
podem justam ente dizer que Ihes cabe tambem 
tima 'parte nas vitori as do ~rande pais dos so-
vietes. -

Setn !esta ajuda reciproca, Sem esta inter-li
ga<;:ao Ida luta das for<;:as revoluciomlrias, te
riam sido consideravelmente mais limitadas as 
vito~ias historicas alcancadas na ll.\ta contra 0 
imperialismo. . 

As for<;:as revolucionarias nao podem nem 
devem esquecer estes factos hist6ricos para 
tirar deles os necessarios ensinarnentos para 
a sua actividade presen te. 

Apesar das diferen<;:as de situa<;:ao nos va
rios paises, de que resultam necessariamente 

_,_, diferen<;:as de rn e todos de ac<;:ao, a revol u<;:ao 
socialista e um processo un iversal. A idenHdu
de de interesses de todo 0 caWDO sociallsta e 
da classe operaria de toclos os' paiBes e uma 
realidade objectiva. Pretender cindir 0 campo 
socialista, pretender destruir no Gora Q'ao das 
massas exploradas e oprirnidas 0 arnoT' e a 
confian<;:a .na URSS, «mae da Revol.u<;:ao» e 
« seguncla patria > dos traj,..111hadores, preten
der nao s6 afasta-las como levanta-las contra 
a URSS, e urn verdadeiro crime contra a cau
sa dos trabalhadores, contra a causa do s'Ocia
lismo. A amizade e a coopera<;:ao dos traba.
lhado res de todos os paises e dos povos em 
luta pela liberdade com 0 seu maior baluarte, 
a Dniao Sovietica, e uma necessidade vital do 
movimento revolucionario. Pretender quebrar 
essa liga<;:ao profunda, essa ajuda reciproca, 
so ao imperialismo aproveita. Nenhum partido 
que se inspi re verdadeiramente peio marxis
mo-leninismo .pode tomar tal atitude. A ami?:a
de para com a Uniao Sovietica continua a ser 
um elevado criterio para ajuizar da posi<;:ao 
de real defesa dos interesses da causa do so
c;aIiBmo, da luta dos trabalhadores e dos po
vos 'pela ;::ua liberta(;ao da expl'ora<;:ao e opres
sao capitalistas. A iltHizade e coopera<;:ao com 
a URSS e 0 PCDS sab urna constante de to
dos os marxistas-leninistas. 

A unidade de . ~ vose, de ac<;:ao dos co-
munistas do mundo esteve na raiz dasvitorias 
historicas tia causa do ,sociaiismo e do comu
nismo. Hoje mais do que nunca, essa unidade 
e necessaria para fazer vitoriosarnente frente 
ao imperialismo, para fazer recuar as suas ac
c;:oes ofensivas, para por termo a agressao cri
minosa que 0 imperialismo norte-americano 
lan<;:ou contra 0 mil vezes heroico povo viet
namita. 

Nos tiltimos anos, atraves de conversa<;:5es 
bilaterais e de conferencias de caracter regio
nal, assim como at raves de acordos com fins 
de cooperac;:ao com objectiv~s condetos, for
taleceram-se as relacoes de amizade e frater
nidade entre a grande maioria . dos partidos 
comnnistas e operarios. Mostrou-se ser p{)ssi
vel a aproxima<;:ao e 0 melhoramento das re:
la<;:oes, mesmo entre partidos que tern pont9's 
de Vista diferentes. Progressos resgistados na , 
resolu<;:ao das dificuldades do movimento co'. 
munista fora m ,recebidos com alegria por to'-" 
dos aqueles cuja actividade e ditada pelos in
tel'esses da grande causa do' comunismo. 

InfeIizmente, opondo-se a, e~ta eVolu(,.ao fa
v,orave.l, vendo nela uma de'rroOta da sua politi
ca cisionista e das suas pretepsoes de ditarem 
a vontade a todd 0 movirnen'to comunista, os 
dirigentes: do PC da China, em ve?: de respol1. 
derem positivatllenie aos esfo'r<;:o's de aprol<l
ma<;:ao do peus e de rnuitos outros partidos 
irrnaos, multiplicaram os seus ataques a URSS 
e ao movimento comunista internaciona1. atra
yes de carnpanhas em que 0 nacionalismo e 0 
ChelLl vi n ismo aparec~m com e~videnc ia crescen
teo Tal actividade dos dirigentes do PC da 
China, embora so ao imperialisrno aproveite, 
nao po de entretanto destruir a identidade de 
interesses de todo 0 campo socialista e do 
movimento comunista. Por isso, apesar de que 
os dirigentes chinesesa fi rmarn expllci tamente 
e mostram por todas as ::;uas ac<;:oes que nao 
querem a unidade mas a divisao, e deve r dos 
comunistfts tudo cont inuar fazendo para 0 
restabelecim ento da un idade. 
Esse resultado nao pode ser a\<;:an<;:ado fazen

do, por um lado, apelos a un idade e evitando,. 
por outro, iniciativas dos pa rtidos que lutam 
pela unidade por receio que desagradem aos . 
que querem a divisao. Seri a no fim de c o ntas ~ 
favorecer a cisao nao toma r as iniciativas.ade
quadas para fortalecer a un idade e a estreita 
coopera<;:ao it escala mun di al de todos os par
tidos fieis aos ideais da Revoiu c3o de Outubro, ' 
fieis aD mandsrno-Ieninism o, f{ eis ao interna-
cionalismo proletario. ' 

Dai a necessidade de fo rtalecer a coopera-' 
cao dos partidos irrnaos atraves de reJa<;:oes bi
laterais estabelecidas na base de iguaJdade, in - ' 
dependencia e'nao interven<;:a o nao questoes in
ternas. Dai a necessidade de multiplicar, c'om' 
adequada prepara.;ao, os encontros mt11ti-late
rais com 0 filn de estabelecer acordos para 
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';'acc;5E:s comuns. O~i a R~2'essiq,ad'e de manter isso 0 ,VI Co ,,; so 'do P'CF;' , r'ehlizado r;a 

inabala,vel a amizad'e ,ede forhl~~er atoope~ clan'destinidade, ha (,e!.'~a,d~ um,,sn?, !ns,isti,u 
rac;ao com" 0 PCUS, difigerl,te. flfl plaior forta- em qu~ no momento em qL,le 0 Impertaltshlo 

"lezf\da reyoli.J(;:ao mundial" e pOI' isso mes,ttio norte-americano conduza barbara guerra d'e 
alv0 principal dos ,ab:lques dos c~sionistas. Ap agre,ssao 'col1ha '0 Vi'e,tna'm e 'as forc;as da r'eac ~ 
mesmo tempo, a nosso vel', deve insistir-s,e ca(>,pro~uram esmagpr a luta dos povos pela 
sem,Pre na necessidade de dialogo e ,entendi~ \iberdad~, ,f1 :qefesa da unida4e ,do movimento 
mento" cpm o :P~r.tido C o.mUlJts,t?, da Chinli, co lJluni ;;;t,~ internacional «e dever i ndec1imivel 
qu~ os seus di,rigentes . ,!'\fllstan 'do-~~ f,a~~ . v~z dos par,ticios co munistas e oper~ri,os e pedra 
malS db marxlsmo-Iemmsmo, de facto Impe- ,de t'qque da sua fidelidade a causa do marxis -
dem : ,;,,' <' 'mo-Ieninismo', '. . . , 

' Em 1960, os 81 partidos comunistas ,e opera- , A revolucao de Outubro, as vit'orias do pro~ 
rios, entre os quais 0 PC da China, reunidos letar,iado russo e do Partido bolchevicue, es
ria Conferencia internadonal, prec1qmaram tiveram na base da criac;ao do ,movirpe'nto co
que «a preocupacao de reforc;ar conshinte- munista internaci onaJ . do estabe!ecimento da 
mente a unidade do movimento comunista in- sua unidade de objectivos e duma teoria revo
ternacional e 0 dever internacional supremo lucionari a coml1m, A defesa da unidade do 
de cada partido marxista-leninista ». movimento ~oml1nista intemacionaJ qO e pos-

o Partido Comunista Portugues continua a sive! em "olt11 dos ideais da Revo!uc;ao de Ou
guiar-se na sua actividad~por esse principio ttl'bro, em ,est,eita amizade e cooperacao com 
e considera que lon<;!e de ter perdido a actua- 0 Partido, Comunista da Uniao ,Sovietica, sob 

« Jidade, e le adquire Rinda maio> n:devQ e ·i\Tl; ~bandeira do,marxismo-leninisqlO. sob a ins
porHlncia na actual situac;ao internacional. POl' pirac;ao do internacionalisino proletario. 

" ':t-' ''' po (Artigo de AlvaroC'unhal, 'pu'blic ado no «Pravda) 'de 25/11(66) 
"~'" r -~. ... Rr.. 

SOBBE A GONFERENGIA MUNDlAl 
DOS PARTIDOS COMUNISTAS 

A' in Ji~ ';o'bre a Confctencia '~undial, tornam-se que chamam « revision'fstas »', depois de faze. 
;.<c'nece£sar:as duas -palavras mais. Os camfl- rem tudo para se reunire'm tambem com os 

Jadas chineses acusa m de «c isionistas» os que ca 111f\radas chineses, porque estes se recusa m. 
s;[je. favorav~is a conv,ocac;ao da Conferencia. resc.]v prem rf;unir-se Sem e!e", aqui d'el rei 
E>itamos ,habituador-a surpresas, mas esta acu- que esHio a quebrar a uilidade! Com isto que
sa~ao e demasiada. Eles dizem que os partidos rem os dizer que hoje pensamos dever traoa
a que ch,arnam "revisioni stas> sao «traidores Ihar-se pacientemente para a realizac;ao duma 
a classe oj1eraria ., que e necessa,rio combate- Conferencia Mundial com todos os paTtidos 
-los e destw{.\{).s\ ,qu e com os < revisionistas» comunistas ,vopenhios, mas que, alQuns anes 
nao pode haver qualquer uhidade, que quebrar atra8, teria sido melhor ter feito a Conferen
a unidade CD Ill< 'o€lS" re\l.isianistas» e 0 dever c~a rr,:esma corn a ausencia de a lguns, e que 
dos «marxistas,leninistas ». Ott aplica<;:ao pra- nao e total mente de exctuir que a me:::ma ques'-

.' tica dessa sua £Qnc€Pcao dao(wnstantes exem- tao s,cc,ve'nha urn dia a por no futuro. se con
plas, na:s posi~('jes que,tomam,e na intervenc;ao tinu-al' il1definida,nente a,m::ti\'fl inimizade dos 
11a vida intern a de partidos irmaos. Mas se os camaradas 'pbJ~e~es par'a com partidos irmtio0. 

" (do Relat6rio da ACH9id~de do Cotnite Central 

" .. ,""W'ft' 
~o VI Congresso do Pay"tidoO(tm'imls'ta Portu~ues) 

I _ . '" - ,0 " 'rrmtw ' :rot ......... ~ _.-

_ ... l.'_ A lufa sindifial 
(t'ontin\la~ao de 15." pag. ) 

.' Massas d'e ti'abalhador'i!S ehtram constanl.mente na pro
" t:lu~ao,"muitos In ilhar'es d 'e lrabalha_dorese'stao' ainda FOu
"e';oradicalizados, o\llrO$ In~itos milh'\r~s, pi:>r , osla diJ 
aquela razao, na~ 'estat? em ~6nptc;oe's (se qui!er.mo's. ~!1€' O 
esta,o dis pos tos),de passar a formas de luta de tipo supe -

o r lor-, di'gamos, politica. Uns e outr.ots 'precisa'm de ganhar 
eXl;?eriencia e consciencia de clas.s' ~ atraves de fotmas de 
futa mais simple~, menos peri90:sasl' para poderem vir a 
compreender a necessidade da luta politica da c1asse ope

"-raria, de todos Q$ trabalhadQ.es. c;onlra a burguesia e 0 
H ,II, aQ-RO~ -

d. E seguindo um tal carninho <lut. ol'arllclo cUh1prlr~ I) s.iii 
d .:~er para ~o.;..m a classe e se pora contlnuamente em me-" 
Ih,'1r:s condu;oes para desenvo lver sernpre rnats a luta eco ~ 
no,;" c<:t do proletariado e or ientar este sempre com vista 
a ,¥desen:vo!ver ~ sua consciencia de cia sse. Islo e, e!c !o'" 
re,~:ndo~o ccnhnuamente sobr-e 8S causes reais da expJo"
,ra~oo e cpres~ao de que e vitima e de net'es.sidade de 
uma mudanC;,8 revolutionaria do ragim f" actu's I e do gaver .. 

' ~~ actual, como cc:ndic;ao para fonquist.::r a liberdade po
IJilca e com ela a liberdade de s'e organizar e unir Clmple .. 
me~te.contra 0 inimigo de classe e marchar avante para 0 
SQcl"hs~,?, para a solu~ao de lodos os prablamascta .. Iai.-, 
• ." QI?-",:a.rt& e; diU,. rnUMSO ka.b.[had(u.S\~ 
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SOBRE A lUTA~ 
dos operarios de CUf do Barrei ro 

A « F AMicIA CUP », con stitui 0 maior pote n- prin cipa is empresas da cUP e s uas associada l 
tado do capital mO,nopolista no nosso Pais Utilizando a demago gia mais desea rada e, ar

e e incontestavelme,nte um dos pilares impo,- dilo sa at r aves dos mitos «Pam ili a Cuf >, dll. 
tantes da d itadura fas cista. A CUF e enipresas ({ ha rm onia de classes », os donas da CUF pre'- , 
assueiacias ei<ploram no conjuilto dbssuas fa - t endem c onven ce r os openlri os de qu e entre 
bricas, cerca de 40 rl1tl trabalilad or e:<s, S6 nas el es e os patroes nao existem alltagonismos de 
fa:bri,C:p.s do Bat;reiro eles sugarn cerca de 10 ~ classe, que constituem todos urna_so fami lia . 
mil openirios, E nesta vila que se en cont ra 0 0 aparec im ento da «COMISSl'"O INTER
centro principal da vasta rede de empresas NA DA E ,\1PESA)) (ClE) em 1962, 11aO e mais 
que formam 0 monop61i o GUP. do que um instrurnento de;;:sa clemagogia. 

De ana para ano , 0 rnono'p6lio CUF estende Infeli zrnente ha operarios que se deixa m e n-
as suas garras a novas ernpresas e a novas ra- ga'nar pOl' este can tar de sereia. NEw podemos 
mos de produ~ao, ao mesmo t e mp o q~le os seus negli·lo . 
cap ita;s e negocios se fundem eachl vez mais Aiuta dos 1rabalhadorcs c1a CUP pelas suas 
com os dos «truts;, e consorcios internacio- reivind i ca~oes naG e uma Iuta facil. E!a esbar
nais. iw nao s 6 com um fo r te apE',reiho burocratico 

Os t rabaihadores da CUP sao consiaerados do patronato, com formas refinaclas e sub ti s 
dos mais bem pagos no nos80 Pais, rna!> isso de explorayao e de divisao clos open'iri os, c o
nao significa que os Iabaroes da GDF seja,m 010 esbarr~ tarnbem corn Uiil forte aparelho 
melll0res patroes, menos E!xplo rac1oreq .. Os ITie - repressivo; de ntro e fo ra da empresa. A CUF 
Ihores saiarios e orde nados dos traba!hadores dispoe de uma « Guarda Privati va )} armada, de 
da CUF S&O 0 fruto da sua luta constan t e, da uma organizi:l~ao de bufos activos que tnovem 
su a organ iza<; a o e ullida,de combati,va. Na CUF um a persegui~ao constante BOS opera rios. Fo- , 
do Barre iri) i m pe ra urn a explorac;;ao ciesenfrea - ra cla em presa, desfruta de U TIl a forya compos- . 
da . 0 .; trabalhadores suo submetidos a rit mos , t a por 500 ,homens da GNR, qu e nao s6 g l1 a rda 
inferna is de trabalho. No nosso Pais dev e ha'· as suas fabricas como oeupa, de dia e de noi 
ver bern po ucas ,empresas oncle as forrnas de te, u vila do Barreiro. Haro e 0 mes que esta 
e xp!o rac ilo capitalista sejarn tao apuradas e forca nao faea exibicoes nas m as cia vila com 
tao subtis .como no. CUF. carros de cp 'mbate; -J1lOtos, metralhadoras, ca-

o te nipo cronometrado, 0 trabalho a cadeia, valaria. Este enorme apa,reil1o de terror difi -
o " premio » e « rnerito ", 0 trabalbo de emprei - culta a luta , tOLna-a rl'iais difici! , e nao pode 
rada , etc" sao larga mente empregados nail ser menosp r ezado. 

Contra a vonrade dos exp!oradores · 
os operarios refon;:am a sua lu ta 

, Contra a demagogia dos dirigentes do. CUF 
e contra 0 s eu apar e,1ho repressivo, os t raba
Ihadores da CUF necessitam de manter-s e uni 
dos e prosseguir na luta em clefesa dos sens 
dir eitu s e inter E' sses . Nos fins de 1965, cerea 
de 5,O:JO o pe r;}r ios assinaram lIllla cxpos i<;ao 
na q ual exi g ia m ires reivinci ic,fi,<;"oes princip ais: 
pa ga men to do 7.° dia , aum ento gers ! e salario 
i~uaj' a trabalho igual. A CUP tem-se recusa
do a satisfazer est!;'.s reivindicacoes, mas os 
traball1adores tern mant ido a luta pot', elas. Ao 
longo desres ~re" anos, milhares de tra bal ha 
dores tern participacio na luta sob as mais va, 
riadas formas; ern tlezenas e dezenas de reu
niOes com 20,50. 50 e mais trabalhadores tias 
sei::l;:oes, arsita ncio e disc utin do os seus pr~ 
blema s ; e m pequen as CDTlCentra<;oes e parall
sa(;oes na s sec(;oes. S6 em 1965 hOl.o\ve em toda 
a empresa 9 concentra<;oes. mobi lizando mais 
de 500 opera rio,s, e 6 ' pequenas paralisayoes 
englobando mais de 2.000 trabalhadores. Du-

r a nte al~uns periodos tern feito « cera », por 
vezes inte ns a, c@in por exem plo n os meses de 
Junho-Julho de 1966. ,," ' 

Os operai-ios da CUF ain da l1ao consegui 
rnm obter as fi"es reivindi C'a~oes formn ladas 
na sua exposiyao de .1963. Porem, em conse
quencia da luta constante que tem travado por 
elas, criararh condicot:s para conquistarem 
outras, como, por exenipro, a s ' que consegui-
rani e m 1965: . 

- PromOIY60 de 70% dos operarios que re
presentou urn aumcp,to ,de. 4 Ej' l~$OO para 08 
operarios promovidos, e promoyao de 50010 
dos em pregados, 

- Subsidio de fe r ias de 50°10 do salario a t o,
do;;: os operario s co m mais de :5 anos de casa 
e menos de 10; 75% aos qLie t ern mais de 10 e 
menos de 15 e 1000 / 0 aos que t ern mais de 15 
anos de casa. _ ' 

- SubsJdi(l)de .turno de 25°1 0 do sa1ario a to, 
dos as operarios que trabalha,m nos turnos das 
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- SLibs idio de baixa com 0 paga,mqnto pel a Estes Sllcessos parciai s conseguidos gra ¢as 
empresa de 113 do salario jnigarido a Caixa os a luta, devem a nim ar todos os trabalha dores 

a prossegui rem com mais energia a s ua luta 
restantes 2/3, recebendo assim 0 'operario 0 por novas reivindicayoes, pela conquis ta ~le 
salario por inteiro. aumento geraJ de s a larios e ordenad os e pelo 

- Concess50 de [atos-macaca',para os ope- pagamento do 7.° dia. 

Desenvolvam os a luta! 
Mais unidade! Mais organizav6o ! 

A luta t em -se limitado em demasia a08 mar
cos da CrE, as fonn as de organizsyao e pro
cessos de lu ta POll CO te.m salta do do sell a m
pito. O$l trabalh ad ores t e rn vivido muito da es 

, pera, da s c c;:ao iso lada dos delegados com 0 
' pa tronato . Deve mos explicar aos trabalhadores 
qu e a CIE nilo r es o lve por si s6 as principa is 
re iv indica c;:oes da classe. A CrE foi c riada pela 

' ci recy ao da C UF pa ra se rvi r os se us objecti
vos politicos, para e ncerrar a luta dos o pera
rios nu ma ca misa de fo r c;:as, para imp ed ir os 
abaixo-a ss in ado s, as concentrayoes, as parali
sa c;:o '3s , 3 S greves, para mina r a unidade e or
ga niza <;:ao dos t rabaiha dores e 0 sen espirito 
i"evol ucion a r io . Co nt ra a vontade do patronat C' , 
os ope rar jos deve m llt ili zar 8 S po ss ib il idades 
'da C lE', pa , ticu la rm ente os« Grupo s > e {( Sub
,Grupos >" ha lut s da cla ~ se e , ao me.smo tem 
po, desenvol ve r o ut ras form as de organizac;:uo 
u nitaria e outro s pr oces sos de luta lo ra deIa. 
, .~u<an do 0 pa t ron a to se recusa a d iscutir e 
~ ate nder as r eivindiea<;:oes ela cl ass e apresen
ta cias pelos del egados, os t rabalhado res devem 
esco lhe r 0 e aminho mais justo salta ndo pOl' 
eim a dos marcos da CIE, travando a batalha 
n o mel ho!' campo - a empresa - e crl a ndo as 
fo r mas de orf~an i za c;: a o pr6prias para a d iri\:lir. 
A orQaniz8c2o lo ca l do Partido deve saber 
o rients -jos.· 

Neste mome nta , uma gra nd e· t a refa 5 8 poe 
ante todes os o p eri'l r i o~; e e mpregacios oa CU 
F : c rgan iZ<H a SU B l!J ra de c id ida por ilumen lo 
g eral de sa larios e o rdena do!i. D escle 1962, que 
a CU F nao da au m'e nto ge ra !. F o i ness e a n o 
que 4.000 t raba !ha do res assinaram uma expo 
sic;: a o na qual rei vindicavam 15$CO de a umento. 
Conquist a ram 8$00 pa ra os operarios e 200$00 
(pon mes ) para os m ensais . 0 custo de vida, 
de en ta o pa ra ca a umentou muito. 

Impoe-se fom enial" e desenv o!ver a realiza 
(a O de re nnioes de t rubalhadores dent ro das 
s ecc;:oes, a pro veitar a inda mais as possib ilida. 
des dos < Gr u po s > e < S ub -Gru po!"» cia C rE ; 
a 2it ar e di s cutir as rei vin clicacoes mais sent i. 
da s da cla ss e; fo r mur com iss6es de li nidade 
pa ra dirigir 'a lut a dentro da e mp resa; c ombi
ns r form as de aCy~I O COll c r etas a levar a cabo, 
Sem ori~ ani z a<;: a o e unidade, os t ra balhadores 
nao podem aVany ar de ma ne ir a s eg ur a na sua 
luta. 

Con tra a exp!orar,iJo sem pre mEis cl esenfrea 
da, con tra a s ubid r-l brusca do cus to de vida, 
os traba lha do res deve m r e spo nder com a SU a 

lut a pronta e organ iza da po r a umento ge m l de 
sala rio s e orden a dos e por melhores condi 
yoes de trab a lho. As o r~ani za c;: 6 es do n05S O 
Partido devem e8ta r n as prim eira s linha s da 
luta, dirigindo e orientando os trabalhadores. 

A luta slntllca l 
(conl i nlJa~a o d a 16 ," piig.) 

cada vez me ie r Cio n sciencia d e qu e ,por meic d a lura tlni· 
da ,.p/:"?r s i s ~ lSr.lo e SlJd BZ n o proprio ~ e n'eno d e g si nd ic atos 
o ac lO n ais fe scis ta s, e pO$sivet a rrar,car 60 pa t1c natc e BO 

go vo r- no, c on ces .s. 6 e s _ .. s qui'!o qli e e le s nao dSl'ao por 
vcnt,,,d e p r opr ia. 

Na o se enc u bra m, pe Ls , as di fi~ u ld a d es q UE' a lu ta. C C:7I" 

porta, a i nca p i-J cidad e d e lut e r , a u 0 medo d e luts r e fec. 
tivam en te , as i nc o mprec::n!o e£ , a raUB de e.s tud o d as pr o
bie-mas des f'ra b a l ha ccre s ~ a trB s da s ati~ u des sedarias de 
que o s o pera ri os e os tr6b e lhCJ do f€ S nao /i ga m nenhuma 
aos si nd ica to s , ni nguem q uer sa be r d e s sin d !('a~o.s para na- / 
da, e tc .. A p ropria leitu I'l) cte n ~a d e imtJ ren r a dial ia des ... 
mente s e. m a p e !o t s, is al e g a <;6 es g ra h..Ji!' ~ s. TE.m tide IUfHH 
'asse mb le ias Qen: is o r dif1aria~ e ex lrt o rd ira i'"i c s n es sindi
ca!~o s na ci o nai s o nd e a lute te m side re nhida pa ra discus· 
s~e d e c e n tra lo s colec~i v os d :;. trabal h o, pa ra ele i<; ao cos 
co r p o s g e rente s (') outros prob ! ~ mas de in ~e re !s e pcra os 
traba! h~do res co rn c p art ici pa ~ i.j o d e algumas c e nt€ neS, 
mil , d o ls mil e mes rr. o t r,; s mi l trDba lhadores c e rn a foi , po r 
e,~emp l o , 0 CS5- 0 d os b ~ nc a rl o s dr Usboa e Per! o . Aim· 
pre nsn d o Pa. r ti do e ouire s dc c ~ mEnte·s tern re fct ad o COl"" 

ccn trac o es ma ss iv fl s d e trat:el h adore5 nos si n oi catos, Que 
"algun s ca s" r; se t{~m tr a ns formad o e m po ten tes manife sta . 
~oes de rua, ' re cl.l mando os tr~bai'l3 dores e satista~ao 

des suas reivindica<;o c s. 
~: * 

Ve-~e _ e s sim com o e f D It~9 d E: s e nH clo a ide ia d e qu e a 
luta si ndlca l fe z 0 ~eu t em po. Mesm o na m e lh o r d as d e .. 
moc raci Bs b l:rguesa .s a Ida s ind ic o! nso fez 0 seu tempo 
nem fcd a 0 se lJ te mp o. A o c o n tra ri o, e a inda bem, a l ut~ . 
s indi cal e m d efc ! 6 dos in te re s s es de c la ::; se cp€ ri3r1a e da s . 
mass(JS tra ba lh3dores d esenvolve - se em ~odos as pdscs ca 
p it81istas e nov os si nd icatos nas C(:m no s pai! e s q ue reCE n· .. 
teme n tc (lst:en d e r em a ind e p tndi tH:1a . Me!m o apos s !o ~ 
mada do poder pelo pr o le ta riado rH.:~fe Oli naq tJe !e pa r::: , a 
luta na base do s s indic a to 5, n o !\: sin d icatos e do s 51ndjca ~ 
to s n eo fa d) 0 sa u tem po, nB O e s tara ui trap assada , tera· 
an,res de c onti nuar, r.ou trs s condi ~:ce s , ncurr o s mo!d e s e' 
c o m outros obi ecti vo s , e certc, ma s sempre em d e fesa des ; 
int eress€.s d a c!as!e openJr ii'J, do s trab a lhado re s . I 

* * 
Tam be m nso tern qualqt..: e r s en li d c toda ·e qua lou1!' r su 

bordi!1 6 r;aO que se pretcnd a (az er d e urns fo r rra de lut e:: a 
uma outra poroue, sa vB li das, t:ada uma d elas e oc·r io f; 16. 
ria e indispensave l, ere p. ara 0 des€ nvol v ilT. en to r e cfp-r o {: ~ 
de ums e outra ou de urnes e ou !ra s. 

(co ntinue na 13. a p'; g . ) 
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~~.:....::..=:...@GES.. .. '.. _ , ~ a MIL.ITA,NTE. ~ _ ~. 

A LUTA SINDlGAl 
TAR EFA QB,RI6ATORIA., DOS j GOM,UN lSTAS 

Confqrl1\ ~ as decisoes e resoltll;oes dos Con- que ni:\9 {'ossam ~~r ultrapassados e sacrifj • . , 
gressos do Partido e clo Co mite Central, e cios q4e nao se~a,1l1 <;apazes de suportar sem. 

tarefa o~rigat6ria do!; comunista!3 estarem pre .que estejam em,., causa os interesses da 
se l1\p re onde se encontram 0:'; operario,; e as classe operaria e das massas}raba\hadoras, 
massas trabaihadoras e ai desenvolverem uma ' * * 
ac tiv idade consequente em defesa dos seus I'n'- ' '" 
te res s~s de c1asse contra a capital. No que res- Em 1964, havia inscrito(, ,nos. siJ1di,~~tosvn!;l : _ 
peita aos sindicatos nacionais fascistas, tam- cionais fascistas , 1.212.32'5 trabalh~4Qr,es, sell"" 
be rn os comu llislas nunca podem esquecer a do 757.009 socios e 455.516 contribuintes. A im ~ 
importan te tarefa de dirigir a luta sindical, portancia destes numeros salta a vista de qual-
s eja em que condic;oes for. que r comunista ou militante openlrio. Com 

'" * vontade ou sem ela, e uma realidade que nao 
* pode ser iludida, antes tern de ser encarada 

as sindicatos nacionais sao parte integrante por todos os militantes do Partido com sentido 
da orga nizac;':o corporativa-fascista, isto e, das responsabilidades. Com vontade ou sem 
sao sindicatos fascistas. Por isso mesmo tais ela, trata-se de uma massa enorme a subtrair 
sinc\icatos nao foram criados para defender os a influencia ideol6gica dos agentes da grande. 
interesses dos operarios, ao contrario, 0 go - burguesia do Ministerio das Corporac;oes. 
verno fa sc ista de Salazar, rep resentante dos Quer se queira quer nao, existem contratos 
interesses da gran de burgnesia capitalista e colectivos de trabalho, assinam-se contratos 
dos gran des ag ra rios, Jiquidou, em 1933, os de trabalho que, em certa medida, e verda de, 
sindicato s independentes da c lasse operaria e amarram gran des massas de trabalhadores du
criou em seu lu ga r os sindicatos. ditos nacio- rante anos. 0 facto, porem, desses contratos 
nais, que outra coisa nao sao que in i> trumentos virem muitas vezes apenas sancionar niveis de 
do capital e do gove rno qu e 0 repr@senta con- salarios obtido1S ha Illuito pelos trabalhadores 
tra os inte resses dos trabalhadores, Es t;:). dura por meio de uma luta persistente e corajosa" 
reali dade nao retira, porem, nada a importan- nao elimina 0 interesse cada vez maior qu~ 
c ia Cl ue os sind icatos n3.cionais fascis tas, dev€m os trabalhadores Ihes at ribnerii como 0 com. 
merecer aos militantes comunistas e operarios provam dezenas de casos e, mais recentemen. 
como campo de batalha dos trabalhadores pela te, como se patenteia ante todos as mov,i men. 
defesa dos seus interesses de classe contra 0 tacoes dos empregados da imprensa de Llsboa, 
capi tal, como nada retira a justeza das reso lu- dos operarios de curtumes de Alcanena, do .. 
<;:oes e decisoes dos Congressos do Partido e trabalhadores do porto de Lisboa, os ban car io s 
do seu Co mi te Central de que os comunistas de todo 0 pais, etc., etc .. 
devem estar onde es tao as ma ssas trabalhado- As ceII1Ias de empresa, os comunistas, nao 
ras para a juda -I as na Iuta contra os seus ex- podem fechar os olhos a esta realidade, antes 
plrradores. te rn de abrir bem os olho s para ela e porem-

As celulas de empresa cabe um papel deter- -se decididamente a frente das massas traba. 
minante na mobiJizac;ao dos operarios para se Ihadoras. 
baterem nos sin dicatos nacionais e fa zerem 
deies ve rdadeiros campos de batalha pe rm a
nente pela defesa dos seus interesses economi
cos: A luta no terreno sindical nao pode dei
xar de estar sempre na ordem do dia, e uma ta
refa per manente dos comunistas. 

«A luta si ndical- di zia Lenine - e uma das 
ma nifestac;oes permaneNtes de todo 0 movi
men to operario, se mpre necessa rias sob 0 ca
pi ta li smo e obri gatorias em Iodos os momen
tos ». 

A luta no terreno sindical travada e a desen
volver dentro dos sindicatos fascistas sob as 
condic oes de uma feroz ditadUTa fascista, e 
uma tarefa mu ito dificiI , peja{!~ae obstaculos, 
exigindo dos mil ilantes CO tTVLl ntstas e operarios 
sacrificios de toda a ordem . Po rem, para os 
comun istas nao 'ha, nao p'ode haver, dificulda
des l]Ue nao pQpsam ser vencidas, obstaculos 

* 
A c1asse op eraria e as maf'sas tratalh ado 

ras, reclamam, e bem, cada vez mais po r to da 
a parte, novos contratos colectivos de traba
Iho que estipulem salarios mais conformes c,om 
o custo de vida exi de m mais dias de fenas, 
aumento do Abo~o d~ Familia, melhor assis
tencia medica, etc .. De salientar e, que os tra
balhadores hft ja al gum tempo que exi gem. e 
impoem a sua participac;ao na elaborac;ao, .d1 S
cussao e aprovacao dos c ontratos colect1~os 
de trabalho por meio de amplas assemblelas 
gerais, ordinarias, umas, extraordi.n~rias, ou
tras. Isto e assim porque, ao contrano do que 
pregam os sectarios de todos os tons, a clas
se operaria e restantes trabalhadores ganham 

(continua na 15,R ;pag.) 
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