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~OlETIM DO COMITE CENTRAL DO PAR TID O COMUNISTA PORTUGUES 

. . 
ENTREVISTA DO G A M·A R A D A . A l V A ROC U ,N HAL 

A 0 jo rna I «Nlundo Dbrero» 
fOrgao"do C. G. do de Espanha 

.J-Ql:JaJa situa{:60 em Portugal? Face aessa 3ituac;:ao, 

que perspective apresenta 0 Partido Gomunista Portugucs 

ao movimen to democralico nacional? 

fDefrontaado ;simultaneamente a luta do povo de em Portugal Sf nao veri ficar qualquer ten
I portugnes p ela democFacia e a luta dos povos dencia para .. uma liberaliza(;ao do regime, mas • 
• das colonias portuguesas pela independencia, 0 pelo contnirio,a restri c;ao em tod os os do
regime fascista de Salazar at raves sa a crise mais mfnios das , possibilidades de actuaGa0 legal 

,grave da sua historia. da Oposi'f;ao, a ;insistencia e acentua<;ao dos 
Prosseguindo uma politica de defesa aberta, metodos de domina<;ao fascista, uma repressao 

.descar ada e violenta deis 'linteresses do~ gnlpos cada vez mais generalizada. A guerra nas co
. monopolistas e dos latifundiarios,. impondo tan- lonias e o ' t-e rror em J;ortugal mostram a deter
,to na indtlstria como na agricultvra « pIanos» minac;ao de Salazar continuar a assentar (» seu. 
.e medidas de centralizac;ao, entr.ega ndo cada dominio na supressao completa das liberdades 
vez n1ais os recursos nacionaisao imperialismo e na ac~ao dumaparelho repressivo cuidado-
estrangeiro, cedendo 0 territorio portugues same nte' Q.rgalYizado e depurado ao longo dos 
para a i1nstala<;ao de novas .bases· militares. como an05 . 
.. e 0 caso da grande base aerea de · Beja . dos re- Nos 's'emore utili zamos e continuamos a uti:'· 
'vanchjstas de Bona, intensificandc a guerra co- lizar todas' as possibilidades de luta ' legal e 
.Ionial em Angola, Guine e Mo<;ambique, - 0 s~mi-Iegal, mesmo as mais ,l,imitadas, e con
regime divorciou·se completamente da na<;1[o t~ngentes , As f(:)[(;as democratlcas pOI 'tug~esas 

:portuguesa. Ele tem contra si, nao apenas 0 tem p~oc~rado l11Slstentemen~e abnr ~a:nll1ho. 
proletariado, mas os camponeses, a pequena .. 110'" propn~ quadro da l egalld~de eXlste nte" a 

.burguesia, vastos sectores da media burguesia, Uma solu<;ao dQ, problema polltlco ;pO Ftuguesr 

;.,-assim oomo a intelectualidade e a juventude. sendo e~empl o desse esfor<;o as gra ~lde s bata
' ,0 regime nao tem hoje qualquer base de mas- lhas. PO;I.tlcas ~r.avada~ .. duran te, as -mast:a,:adas. 
'~as , Mantem-se gra<;as ao apoio do imperialismo «eleltOrdls:, faS~I~tas, E a camanlha go'Verllante 
<e a ac<;ao diUm aparelho de Estado fortemente que teI!1 sl,:'tematlcan:ente v,edado ' e ' llmstra, a 
.centralizado e miiitarista. d,ete:m1l1a<;ao de contll1uar y~dando 'C0111 a VI,?-

, , Jencla e 0 t('rror a POSslbllldade· duma ·solu<;ao 
Sa!a~~r recela ( e Ju~tamen~e) que pelas novas pacifica. Por isso insistimos em que, nas con

;P?s.slbllldades de ac<;ao polltlca abertas nec.es- di<;6es . existentes, 0 <derrubamento da ditadura 
,s:j.rlame!1te por U~l , eventual , abranda~ento da fasdsta exigira uma' '1uta revolucio'naria aguda • 
. r~pres~ao,_ ou, seJa, po,r q~lal,quer valvula de ou seja, que, em conclusao d0 desenvolvimento 
~Ib~rallz~<;ao, ll'fOmpa lrreslstlvel a torrente da da luta popular de massas,se impor;i olevanta-
3ndlgna<;ao e da revolta popula res acumuladas mentonacional, a insurrei<;ao popular armad~ 
'~m 40 anos de ·.f3scismo. IstQ exp.1ica 0 facto T~I <l p~rspectiva que aprese 11 b.tmos. " 
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11- Pode dizer quais sao 5S terefes fundamenteis 

do <ffiovimenlo democratico portugues na 8ctua lidade? 

Tres tarefas fundamentais: a unidade, a orga
l1iza~ao e a luta de massas. 

Quanto il. unidade, podemos dizer que ela se 
verifita de facto. nas lutas populares e que e 
geral 0 sentimento da necessidade da unidade 
de ac~ao de todos os sectores democniticos . 
Existern fOfmas muito diversas de cooperacao 
e de organizaGao unitaria de cOrF1Unistas, sOGia
listas, cat6licos e liberais. Trabalhar para a uni
dacle de todos os sectores anti-fascistas- e uma 
constante da polftica do nosso Partido, cor(1)ada 
de importantes sucessos. 0 nosso esfor~o ' pre
sente e dirigido sobretudo no sentido de tornar 
'mais actuante e operativo 0 arpplo movimento 
unitario existente. 

Isto exige um grandioso e multiforme traba
Iho de organiza~ao, p;}ra assegurar a direcc.iio 
tanto das lutas parciais, como da aq;ao poHtica 
geral. 

Quanto as lut as de massas pelo que nose da
do perceber, nao e infelizmente <.sufkientemen
te COI1 hecida em Espanha a persistente, ampla 
e her6ica oposi~ao do povo pertugues a dila
dura fascista. Embora com desenvol vimcnto 
irrtgular e defrontando sempre- uma cruel re
pressao, 0 movimento popular contra a dita
dura to<rnou-se um grande movimento naciollal, 
em que participam amplas camadas da popula
~ao. Sao diarias as lutas dos operarios indus-

triais e rurais dirigidas por comiss6es de. exis .... 
tel'lcia semi-legal. E vastissimo 0 movimente e8'
tudantil pel a autonomia da Universidade e a , 
independencia das associa<;oes legais. Os inte
lectuais fazem ouvir persistentemente a sua voz: 
em d~fesa da cultura e na I uta pela liberda
Oe. A resistencia dos soldados e jovens oficiais, 
cont.ra a guerra colGnial tem uma das snas me-
lhores expressoes nos mil hares de deser~oti:s < 
verificadas desde 0 inicio da insurrei~ao ango-
lana em 1961. 

Trabalhamos irrcessantemente para desenvol
ver as lutas populares com objectivos concre
tos imediatos, ao mesmo tem po que a luta. 
politica aberta. Consideramos que as lutas de 
massas sao 0 motor da revoluc;;ao e pOl' isso· 
constituem uma direc~ao fundamental da acti_
vidade do ' Partido. 

Nao vivemos presentemente urn' momento de ' 
f!.uxo revolucionario. ACllmulam-se entretanto. 
poderosas energias, que nao tardarao em ex-
p ressar-se em novas grandes batalhas polfticas. 
contra a ditadura fascista. A luta e'lTIuito dificib 
e exige e exigira en ormes sacrificibs. Mas 0 -
povo portugues acabara por var<rer ' 0 bscis
me da nossa patria, conquistar finalmente a_ 
liberdade, e realizar a revolu~ao < democatica ' e
nacional, definida no Programa d0 Particit)e 
COi11unista Portugu~s aprovadd no VI Congres-· 
so realizado clanl!kstinamente em 1965.;. 

Ill-Que pode d izer-nos sobre a colabore.;:ao existsfl,te - entre 0 Partido 

Comunista Portugues e 0 Partido ComtlnistB' de Espanhe? Em que 

pers pective ve e co n tinuidade desse colabara~50? 

A ' coopenu;ao entre os partidoscomunistas 
de Espanha e de Portugal tem 0 mais elevado 
inJaresse para 0 pre5ente e para 0 futuro , nao 
apenas para os comunistas de ambos os paises, 
mas para amb0s os povos. 

Interesse para 0 presente, porque, apesar 
flas diferen~as da situa~ao existente ]1JO~ dois 
paises, que determinam diferen~as na tactica 
dos dois partidos, verificarn-se muitos tra~os 
comuns aos d(!)is regimes e uma colabora~ao 
entre des contra 0 movimento dernocratico. A 
informa~ao reciproca, a troca de experiencias, 
c confronto franco de opinioes, a coopera~ao 
~ntre os dois partidos podem a nIDsso ver cen
tribl1 ir para apressar a Iiberta~ao de Portugal 
<Cia ditadura fascista de Salazar e a Espanha da 
..c:Iitadura franquista. 

A cooper.a~ao entre os dois partidos tem 

tambem urn transcendental interesse para:u" 
futuro, .parao< 0 ' estabelecimento de rela~6es de< 
fraterna l ' amizade e de estrei ta coopera~ao en-
tre a Espanha e 0 Portug;al democratico €Ie" 
amanha: e, ulteriormente, entre Espanha e Pelr
tugal socia listas. 
- Razoes historicas, razoes geogrMicas, razo,es · 
pfi)litic~s, razoes que tern raizes no pass ado e" 
nas exigen.cias do f'utUfO,-tudo se conjuga para_ 
impor; como imperioso elemento de progressG" 
dos n0550S dais povos, a amizade e estreita co
oJlera~ao entre os nossos dois partidos. 

Defendemos ardentemente 0 estreitamento · 
,dos la~os de amizade e de fraternidade do Parti-
do Comunista Portugues com 0 glorioso Partido" 
C0mnnista de Espanha e pensamos que se pode' 
refor~ar mai~ e mais a nossa cooperar;ao. 
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IV - Como considera q ue " se , podem relOr(;Bf , os la~65 

de sm iZ80e e ntre os 1,05505 dois povos e entre l" e s for~as 

democraticas de EspGllh a e Portugal? 

Os governos de Salazar e de franco procu- lecimento de contactos e relac;;6es regulares en
;ram dar urn significado , politico reacciomirio a tre elas se ria l1ilUtuamen te proveitoso. 
,todas as manifestac;;6es pltblicas das rela<;6es en- Quando se faia"d6s povos de Portugal e de, 
rtre os dois paises. D e tal forma que, por vezes , Espanha, esta consagTada a designac;;ao de «po
[lara olhos ,gespreveni<:!os, ~s rela<;6es Espanha- vos innaos ». A reacc;;ao, 0 fasci smo, 0 naciona
-Portugal sao ~s relac;;oes .FraJ:,co-Salazar. Com lismo burgues e 0 cbauvinismo das classes 00-
tr,a~alho ,pertil1 a~ .es ta si!uac;;ao pode seT ~o- minantes te rn im pedido qUt, como verdadeiros. 
.d} lilCada. A Cl:l1ljJll.cIdade fra nco-Salazar_ ~ pos - , irl1l aos, os nossos povos se con hec;;am , con frater
,slve~ cor:trapor 1Il1clatlvas de aproxlmac;;ao e 1Il- nkcem, se entendam ,'i1a soluc;ao d os seus g ranfles., 
tercamblO ,entre o s dots p~v.os. _ p roblemas. Em numerosos clc.minios; emborac 

o mOVlme nto democratico conta , com tao viven do lade a lade os nOSS06 dois povos vi
,amplo apoio de mass<l.S em Espanha e Portugal, vem separados e afa~tados. 
() pred~min!o d~s !end~r:cias progre~sivas na Orie~tados pelos principios do internaciona
tnte l e ct~.alJda de e tao mUdo em q:a l qu~ r .dos liSl110 p rni etario, traba lhemos pois para que os. 
,dOlS palses, que se podem ven cer o~ obstacl1 los 5 de Es "anha e PortuQal se reencontrem 
levantad os pelas dltaduras a essa aprOXll11, ,«;:ao e If)OVt,OI . P 00 a a-o~ na luta qlle h~J'e" . t ' b' d ' t I ,or a e<;3m a sua c . per <; , , ,. 
'1n ercam 10 e se po e ,aprovel ar , ar~a:ne~1,e? travam pela liberclade, estabele <; am bases solid'as 
va~to campo que, CO~1 tt a a von tade cWo 1 egll11eS, em que amanha assente urn estreito e indestru-

,exlste aberto para tals lH 1Clatlvas. t ' I ' t d' t 
Num outro plano, conside ramos um facto r Ive en en nnen o . 

. desfavoravel a nossa luta COl11um 0 relativo Como irmaos que somos, como irmiios que-, 
i alheamento ern que tem vivido as fon;as de- n~mos lutar unidos e caminhar unidos para 0. 

:mocdticas de., Espanha () de Portugal. 0 estabe- nosso ,fu turo. 

----------------------
·CONTRA .0 ·IMPER IAL FSi\t\ O 

V~ I " E .;If. M,·A >M 
UM SIMOnin E UMA '8ANDEIRA 

A' Conferencia ·de Guam repre"elitauma nova etapa na escalada da guerra. E 0 prosseguimento. 
das decisoes de Manila em condi<,;5es mais revoltantes, no meio do 'Clamor de protestoS" 

-.que no mundo inteiro se levanta contra a in tensifica<,;ao das destrui<; 6~s massivas, contra' a 
barbara agn~6sao dos Estados Unidos ao Vietnam. 

Os circulos dirige ntes american os fingem ignorar as recentes propostas de paz formuladas. 
'pelo ministro dos Negocios Estrangeiros da Repllblica DemocrMica do Viet nam . Eles nao que
rem suspender incondkionalmente os bom bardeamentos e a outros act0s de guerra, para que se 
possa m inici ar cOl1 ver sa<,;oes de paZ. Os Estados Unidos praticam a estrategia das destruic;6es sis
:tem:Hicas, numa te ntati va de liquida<,;ao da vida economica e social do Vietnam para sobre ela er
.,guerem 0 seu domi n io imperialista e 0 escandaloso reinado dos fantoches de Saigao. 

o ge neral Curtis, antigo chefe do ex.ercito do ar, expressava recelltemen te os pontos de vista 
-dos estrategas de Washington, preconizando numa conferencia p ll blica, «6 in lensi fica(;80 dos;: 
vbombardeamentos, a el imine~50 do POlto do Hailong, 6 destrui~ao si5 1~ matica e continua· 
<enquan to subsistirem ainda dois tiiol o s, um Ilobre 0 outro, de l!.ido 0 que (o i construido pelo, 
~Homem no Vietnam do Norle». . I 

De urn agressor a outro sem treguas 
Ha 13 anos as fon;as de li berta<,;ao do Vietnam 

infligiam aos colonialistas fral1ceses a derrota 
·definitiva de Dien Bien Phu . 

. Os Acordos de Genebra d eterminaram a ne.u
,tralidade do Vietnam . a absteilc;;ao das , duas 
-partes da Repubii ca DemocrMica do Vietnam 
,e do governo do Vietnam do Sul -'de partici
cp<arern em alian<,;as . militares, a interd ic;ao de 
l!?ases militares estran~eiras emterri torio do 

Vi etnam , a nao interferenci a de outras nac;;6es 
na vida illterna deste pais. Cabia ao povo viet'
namita, no espfrito 'e na letra dos Acordos de 
Oenebra, 0 direi to de escolher e assegurar 
os "seus proprios destinos. N o p razo de dois 
anos, a con tar da data da ass inatura daquela.. 
Convenc;ao Internacional, 0 Vietnam devia pra
ceder a sua reunifica<,;ao par meios pacificos. 

, Mas 0 imperialismo americano e ':) gQvern~ 
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fantoche de Saigao ignoraram "os ,Acordos,' de. ' fragor da lilt3: con as, O'cuparites eStrangeifor;:; 
Oenebra. Ao dissoluto imperacdor Bao .Dai, e os seus lacaios. 
lacaio dos colonialistas franceses, seguili-se· Os imperial istas american os nao respeitaram' 
Ngo Dinh Diem, 0 se1'ventuario dO's .Estaldds as Aco1'das de ,Oenebra, assinadas em 1 de Julho. 
Unidas. .de 1954. Eles faram as elementos impulsiona--

Consel heiros militares americanos insta;Jaram- dores dos acardas militares dO' Sudeste Asiiiti-
-se no Vietnam do Su I, junto dO' governo. sai- co, da SEATO, que ligaram os Estadas Unidas. 
gones. Desencadeou-se uma repressaa brutal ao Vietnam do Sui e aa seu grupo de govern os· 
contra as fan;as Patrioticas . Aos conselheiros fantach es . 
militares sucederam-se os avioes, 0 armarnento 
dos Estados Unidas, as pe1'itos na est1'ategia da Na base do t1'atado da SEATO as imperia
guerra reaccianaria contra urn povo que ap1'en- listas american os intervieram militarl11ente n ().o 
dera a ama1' a liberdade e a independencia 1)0 Vietnam. 

Um agresscl' brutal 

A guerra dos Estados Unidos contra 0 povo lbares de anil11ais. 
dO' Vietnam 1'eveste-se de uma brutalidade sem Em 12 de Janeiro do corrente ano as tropa~ 
paralelo. Os imperiaJistas americanos emp1'e- dO's Es ta dos U nidos destruiram a regiao dO'· 
gallllContra urn pequeno pais 1as mais IT!a9el;nas ,, Tri~ng,~19de fer ro, a 40 quilometros de Saigao._ 
t ecnicas de destrui~ao: bombas de alto 'podef, ' D'ezasseis ' mil ' soldados procederam ao ince'lldio> 
napalm, bombas de f6sforo, gases toxicos, al'- e demol ic;ao de todas as aldeias, deixando sem 
mas bacteriologJicas destinadas a destrui~ao de abrigo 10 mil camponeses. Bombardeiros B-52: 
cultnras e de seres human os . atacaram posteriormento a rrgiao para tornar-

Ate a primavera de 1965, 170.000 vietnamitas impossfv,el ~ seu aprovei,tamento. J:. flore~ta, . 
1inh.am sida martos, mais de 800.000 feridos.e l1um a eXl~nsao de 10 ~ullametros. fO! destr.uI9a 
t orturados, mais de 400.000 lan<;ados nas pn- com, napa .m, escavad01as e dllla~t11te. H~sp~ta1s, . 
:soes, mais de 5 mil hoes de camponeses ence1'ra- cr~ c!l es , . esc.olas, _templos reltglOsos, fabncas, . 
dos nas «aldeias estrateaicas". ba!rros ll1telTos sao arl!lsados pelas fo.n;~s ar-

, _ b. • madas dos Estados U l11dos, na sua enml11asa .. 
Numa so opera~a0 de tl~O corrente, a aVJa- escalada de guerra. 

~ao amel,lcana devastou mms de 10.000 hectares As monstruosidades do nazismo sao ultrapas-
de cultura, proVGCOU .mJlha1'es de vitinDas entre sadas pelos actos mais abominaveris cometidas' 
a . popula~ao, incl uindo crian<;as, dizima 'Llmi- pelos imperialistas americanos no Vietnam.. 

A guerl'a ' do ' !JOVO 

470.000 soldados alr.e rican as combatem no colonialistas ffaneeses, contra os ocupantes ja
Vietnam. jutam-se a estes 620.000 soldados do pon(,:ses, 0 povo do Vietnam: forjou uma expe-
SuI do Vietnam e mais de 60.000 da Nova Ze- rienciar revo l ucio naria preciosa e quadros poli
lilndia;Australia, Coreia do SuI e fil ipinas. Mai s ticas e militares capazes de continuarem a lut",_ 
tie ,um milhao de soldadas, apoiados pela pode- contra os agressores americanos, em cOl1di~oes - : 
rio, aereo e naval dos Estados Unidos, ten tam ', de sucessa. 
esmagar a luta do povo vietnam ita paia sua Os imperialistas americanos conduzem l,uma,.l 
in'ciepellde!1cia . . . guerra injnsta. 0 ,povo do Vietnam conduz uma:< 

A epopela escnta pelos comb~tentes d~ Vlet- guerra justa . 0 potencial militar dos Estados. 
nam contra a mal~ poderasa l~ote~Gla caplta}!sta Unidos mostra-se incapaz de destruir a capaci
llro,,:"oca 0 assomoro e a m~ls viva SlrnpaLla e dade of ens iva ,dos patriotas vietnamitas, 0 seu : 
apolO dos povos do mundo llltelro. pader mi,litar. 
Don~,e lvem esta for~a mi}itar que acutila, des- NO' Vietnam -do.' Sul existem as far~as Arma-~ -

-gasta, lllqUleta, .desp;estlgla as for~as armadas das deLi berta~ao,exercito disciplinado e aguer~ '
oos Estados) Ullldos, rido, cOl11pasto de.for~as de auto-defesa e desta-

Donde vem e8te hraismo que se tempera camentos, que !ibertou vastas zonas dO' pars. No 
'nos l11ais dUTOS. cOl11bates? Donde surgiu esta Norte actuam ' as for<;as armadas da Republica : 
estrategia de gue rra, que poe em xeque os pla- Del11ocratica ' do Vietnam, igualmente tempera
nos dos ge nerais american os, formados nas aca- das na luta de. liberta~ao nacicnal. 
demias militares. 

As forr;;as armapas de liberta~ao do Vietnam! 
Esta capacidade de combate vem do povo, da sao compostas de ' operaries, call1poneses, estu

-guerra dO' povo, do amor do pova a in.depen-
oencia, a liberdade, aos altos ideais da democra- dantes, intelectuais, de filhos e filhas do, povc)-· 
cia e do socialismo que alimentam a sua luta. que most1'am a capacidade militar e ,a" corag~tID 
- Em dezenas de aBOS de comhate contra 05 dO's gran des combatentes ... 
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~O val 0'" d a U OJ ida de 

A luta do po vo ,do 'Vietnam contra os impe
Tialistas american os e uma luta militar e pol iti
,ca. No Sui do Vietnam essa luta Ii! dirigida pel a 
_frente Nacional cie .Liberta<;ao, que exprime 
'verdadeiramente a .unidade de com bate do povo. 
:Nela se integram a cl asse openiria, os campo
. neses, a juventude. A intelectualidade vietnam i
-ta consagra-Ihe a riqueza do seu saber e a sua 
.ac<;ao militante nas fo r<;as armarlase no traba
lh0 politico. Na f rente Nacional de Liber ta~ao 
participam 30 organiza<;6es .polfticas, religiosas 
.e sociais, entre as quais (]) Partido Popular Re
-volucionario, 0 Partido Radicei Socialista e 0 

Pertido Democratico, a Associat;:ao dos Traba
£Ilfadores para a libertat;:ao do Vietnam, a As
.$ocie.;:ao dos Camponeses para a Li beriayao 
.do Vie tnam do SuI. 

No norte, na Re pllblica Democratica do Viet
mam, a luta contra a agressao e dirigida pelo 
<Partido dos Trabelhadores do Vietnam, parti
,do marxista-Ieninista e pelo governo ·do Viet
nam, que aglutinam it sua volta as organiza~6es 

.tle massas dos trabalhadores, da juventude, dOlS 
,mulheres, das fon;as vaiidas da Republica. 

Entre 0 Norte e 0 SuI existe uma nniao indis
soluvel das fon:;as patrioticas para, 0 combate 
contra 0 agressor e os seus lacaios.-E essa un iao 
militar e politica que da ao povo do Vietnam a. 
indomavel vontade de vellcer, a coesao monoli
tica com que se apresenta perante 0 inimigo . 

A Republ ica Democratica do Vietnam, cons
tro i 0 socialismo , vantagem apreciavel para um 
povo em luta pela sua independencia. 

No S,ul, sob a diree<;;ao da frente Nacional de
Liberta~ao, 0 obj€ctivo funDamental da lut:! e 
vaneI' 0 invasor, expulsa-lo do solo patrio e 
real izar a revolu<;ao dem ocnitica e nacional~. 
qu e se .esta empreendendo no fragor dos com-· 
bates, nas areas libertadas. 

A terra arde de baixo dos pes dos opressores 
americanos. 0 poder revolucionario . do povo
do Vietnam semeia a confusao nas fileiras dO' 
inimigo bem arm ado e municiado, irrompendo 
sob as formas mais variadas, provoca a instabi
lidade e a desrFloraliza<;ao,cria 0 panico e a de
sordem, leva avi6es e for<;as americanas a me
tralhar e dizimar destacamentos do seu proprio< 
exercito ou dos seus aliados. 

Solidariedade militante ao heroico povo do Vietnam 

Urn regime putrefacto existe em Saigao. Re- ,e prestado em escala crescente pela Uniao S0vi-e
;gime de generais corruptos, que se sucedem nos tica e os outros paises socialistas. Tal como .(» 

golpes de Estado, mas que 0 imperialismo ame- confirmou a reuniao de Bucareste, os paises so
ricano subsidia e maneja Hum jogo de marione- cialistas estiio dispostos a enviar voluntarios pa
tes, para tornar 0 Vietnam uma nova parcela GO ra 0 Vietnam, logo qu e 0 g,overno daquele pais 
"ciominio economico polftico e mili tar dos Es- se manifeste neste sentido. 
otados Unidos .. A her6ica luta do DOVO do Viet- No mundo inteiro, milh5es de trabalhadores •. 
;nam pel a independencia e a liberdade e con- de jovens. de intelectuais, de mulheres, de com
,duzida c'ontra 0 maior opressor dos povos, 0 batentes da democracia, do socialismo, da in
imperialislT'.o americano, 0 gendarme cia reac- dependencia nacional e da paz redobram de 

'~ao, 0 fomentador de conflitos que ameac;am a esfor<;os no combate it agressao americana no< 
;paz do mundo. Vietnam, na soiidariedade ao povo do '(Vietnam 

A luta do povo do Vi etnam faz parte integran- forjando na lillta diaria a poderosa frente ' anti
ete .da luta revolucionaria dos povos pel a inde- -imperialista, que ha-de por fim it criminosa in
pendencia naoional, pela democracia, 0 socia- terven~ao dos Estados Unidos, rmbora. uma tal: 
lismo e a paz, pel os mais imperiosos objectiv~s frente seja debilitada pela acc;ao cisionista de 
.11 que aspira a Humanidade progressiva. A guer- Mao Tse Tung e do seu grupo. 
-ra do Vietnam esta no centro das aten<;5es e da A unidade do movimento comunistahin.terna-
vida politica do mundo inteiro. cional, a coesao das suas fileiras, para concertar 

Em vGlta da luta do povo do Vietnam se for- e intensificar a ajuda ao povo vietnamita cons
jou e desenvolveu um poderoso movimento de tituem um factor fUlidamental da cria<;ao e for
sG)lidariedade it escala internacional. Os pafses talecimento da frente anti-impeFia lista Ii escala. 
<do campo socialista, os partidos comunistas e do mundo. 
'operarios, os trabalhadores, as for~as progressi- Perante a brutalidade da guerra imposta peIo 
-vas do mundo recrudescem IDa ac<;ao para aju-
<larem 0 Vietnam heroico. . imperialislTlo americano perante , os objecti vos 

que movem 0 povo do Vietnam na sua resisten-Na solidariedade ao Vietnam, a Uniao Sovie- . . ... . 
;tica ocupa 0 mais destacado lugar. Armas, avi- cia ~o agressor e na sua luta pela lI1de~enQenCla 
.5es, abastecirnentos , vestuario, maquinas, tecn i- naciOnal e, pel a paz cun}~re ~os comu111stas po~
-cos, uma ajuda material e urn apoio polftico ' tugueses, a classe operana, as forc;as progress 1-

j nestil!1<lveiscaracteriz<\p1 0 tipo .de auxili<;} que "Vas' e patIioticas intensifjcar os seUS esfon;os .. 
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refon;,:ar a sua solidadedade ll1i litante ao Vi~t- ., 
nam em luta marchanclo estreitamente C0111'OS 

partido, irmaos, com a classe operaria, com :os 
mil hoes de homens e de mulheres que no mun
do inteiro e em cada pais eolocam 0 auxilio ao 
Vietnam e a luta contra os agressores america
il'OS no primeiro plano da sua actividade revo
luciomiria. 

Quando se, trata do combate -ao imperialismo, 

COfiTRA o 

Pa-

D RU R 0 G R AT I SM 0 

'Na sua reuniao de Agosto passaClo, 0 Comite contra osverdadeiros venenos tqLie sao 0 roti-
. Central sujeitou a urna dura critica ()S me - neinismo e 0 burocratis1110. 
todos rotineiros de t rabalho ·e 0 burocratismo OsorganiSIl10S centrais clos grandes sectores 
que mais ou menos se incrustaram em 'todos .?:s e os organi:;mos regionais clevem reunir nas suas 
(Jrganismos do Partido e cham(J)u todos os m1l1- m2.0S ta6 56 a direc~2.o clos problemas funda
tante5 a combate-los sem treg-uas. mentais 'e confiar, como saHentou 0 Comite 

o rotin eirismo eo burocratislt!o impedem a Central, nos organismos intenrl1'edios .e nos mi
]Jcsquisa de novos metoclos de actuac;ao e aba-litai'ltes de base . 
fam toda a iniciativa clos mHitantes . Esta bata- A cent ralizac;ao da direc~ao cleve combinar-se 
lha esta no tntanto a desenvolver-se com lTJuita com 0 maximo desenvoolvim.e,nto ela iniciativa 
lentid;;,o. A maioria dos militantes ainda n1l'o fo! local na empresa, em todos es locais de traba
<'anha para 0 co 111 bate decidido contra aqueles e Iho {las escolas e com a activiclade criadora cla 
~lltros 'males apontados no Comllnicado do Co- c1a~se operal'ia e das ampias massas trabalha-
mite Ce ntral saido da reuniao de Agosto. ' daras. 

Para ve neer 0 rotintirismo e 0 burocratismo Com 0 centralismo democratico, dizia Lenine, 
C0111 a rapidez exigida pela situac;ao do Partido «a un idacle nos problemas fundamentais, car
e pela situa~ao politica nacional e internacional', diais, essenciais, longe de ver-se prejudicada, 
sao necessarias ulTJa forte convicc;ao -ela origem esta assegu rada pela varieclade nos detalhes, 
dos males apontados e uma firme determinaGao nas particlllariciades locais, nas formas de abor
de vencer, da parte de todos os militantes e sim- dar os problemas, n'Gs metod<'l s de aplica~ao do 
IJatizantes do Partido. controle . .. ». 

Chamando tOtIO 0 Partido e os sellS simpati- Nao poncas vez'es ·o funcionario do Partidci~ 
zantes ,1 darem a sua contribuic;ao a firn de se agarrado ate mais nao il. concept;ao de que s6 
tr3nspor as dificlllcfades actuais e aV311c;ar COl1 - os funcion;irios sao capazes de fazer e de q.ue 
fia ntemente pelo caminho indicado, 0 Comite 56 eles estao em cOridi<;oes de conhecer os pro
Central confiava nas capacidacles ainda nao re - blemas, esquece . q tie sao os membros do Par
vehdas, nos quadros que ainda nao puderam tido dessas regi&s, que nasceram e vivem la, 
patentear as suas aptidoes cle organ iz3,dores. Por que palmilham d iariamente os camiuhos no 
1SS1], apelou para a energi~, comba.tividade ees- "manho da vida, due conheccm os exploradores 
phito revol ucionario de todos os memb.ros do e os explorados, que estao em meihores condi
Partido, salientando com forc;a que hav1aque celes cle informal') de se orientarem, de se 1110-

'Por fim" uma ('specie de l110110p6lio de tudo vimentarem, de. realizarem na pratic3, as tarda,; 
resolve r cle que tem desfrutado 0 corpo de fun- do Particlo. 0 funcionario do Partido esque
donarios. Hit que confiar nao 56 na inicia- ce com fre quencia que , sendo um profissional 
tiva dos orgal1is~nos intermedios e dos mili- revoiucionario que entregou toda ~ sna , vicla 
tantes de base, m<l.S tambem na sua capacidade it causa cia deftsa clos interesses do prbletari a
realizadora. do, ela Revoltll;;ao, nilo e, ,nem pode seri UIl1 sa~ 

A capaciclade dos militantes responsaveis, se bichao, um homem orquestra. POl' isso, ele cleve 
quiserrnos, dos melhares militantes , nas regioes, fundamental mente exercer um conedo 00ntro
localidacles . empresas importantes, em toda a Ie do cL:mprimento ds.s tarefas colocadas pelo 
parte onde pulsa 0 corac;ao do proletariado, Partido, ajudar polftica e organicamente as or
devi: revelar·se na utiliza<;ao auclaciosa dos mili- ganiza(;oes e os militantes, fomentar a inici~
t anles novos do Partido que estao em liga\;Jo ti va dos militantes, ollvir atenlamente as 1111-

dh-ecta com ;:s rnassa:;, para lutar resolutameEte . litantes d\ base, transmitir de maneira simries 
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o MILhANTE 7 

~as diredrizes dos organismos de direc~ao-'-- COl1-
·fiar nos homens e nas mulheres simples do 
mosso Partido. 

A verifica~ao do cumprimento das resolu
·<;;oes e das tarefas distribuidas constitui urn im
'portante aspecto da orienta\ao tra\ada pelo 
'ComHe Central e e de im nortancia decisiva 
-na vida e desenvolvimento dCl Partido do pro
.letariaclo. 

'0 contrale do cumprimenlo das tardas c1is " 
~tribuiclas pel os , organfsm os do Partido e pelos 
;militantes individual mente, perrpite por a claro, 
·e a tempo, erros de apreciar;a'o, fazer as correc
'i;oes necessarias nos pIanos. 'de actua~ao tra~a
dos para a realiza<;ao pnitica das resolw;oes 

,e ,decisoes do Partido, Permite tambem des
~ co<brir \novas ,possibilidades: de actua~ao ate 
,entao desconhecidas. 

No caso 'de "haver desvios na orienta<;ao tra
,<;;ada, eles serao descobertos e remedi ados a 
. tempo. ' Nao basta, pois, tomarem "se resolu
c: <;6es e decis6es acertadas. Is.[o e arenas 0 pri -
meiro passo. U ma vez tomadas as resol u~6es 

l e clistribuidas as tarefas peJos cirganismos e 
>l militantes, a verificar;ao do seu cumprimento, 
passo a passo, e decisiva para 0 desenvo lvi

-m ento posterior de toda a actividade criadora 
.do Partido, no seu conjunto e de cad a 111ilitan
·te em particular. ' 

Apos a citada reuniao do Comite Central, al 
guns camaradas mostraram uma certa desilu 
sao. Diziarn que esperava111 mais da reuniao. 

;, Isto e, esses camarac\as esperavam solu~6es fe i-
-tas para resolverem as dificuldades que el1-
,contravam )l1a sua actividade. Este ,heto, 56 por 
-si, 1110stra que os camaradas em questao nao 

'~compreenc\eram um dos aspectos mais impor
htantes "das concl usoes daque\a ;,reuhiao do Co" 

mite Central. se salientou, 0 Comite 
Central destacou a necessidade de se abrir am
pia discus sao em todo 0 Partido de maneira a 
que todos os milital1tes participassem efectiva
mente na pesquisa de sollll;;6es novas, no seu. 
apu ramento, e tambem na sua aplica<;ao alldaz 
na vida pnitica, sempre subordinada a:: orienta
~ao geral do Partido. 

Certamente que, llcnhumas resolu~6~s., por 
mais bem elaboradas que sejam ,como n'enhum 
manual, por mais completo que seja, darao re
ceitas feitas aos militantes do Partido para, ven
cerem as dificuldacles e fazerem avancar o· Par
tido e aluta. Darao, isso sim, a orielltar;ao ge
ral, 0 rumo. 0 espirito de iniciativa e de res
pOJ1sahilidade devem peis orientar todos os 
militantes. 

Oulros camaradas, peIo contnirio, aprcscntan
do"se nas reuniociS com ideias pr6prias, ,segun
do I:les' susceptiveis dc , uma vez aplicada~, 'aju
darem 0 P~rtido a abrir novos caminhos aa 
seu desenvolvimento e a luta que conduz, fica
ram um tanto aclmirados POl' terem enoontra
do nos camaradas responsaveis auditores ate:rt
tos, :sem quaisquer manifestac;;6es de surpresa e 
comba te,' inciependenternente da justeza 01Ll1aa 
justh:i'das ideias e soluc;;oes apreseutadas . Talitl
bem estes carnaradas parece nao terem compre-· 
endido que era justamente isso que se desejava. 
que era justamente isso que correspondia ao. 
espirito das conclusoes da reuniao de Agosto d() 
Comite' Central e ao apelo do Partido. 

Estes exemplos, ainda pouco numerosos., 
dev(1m' inspirar todos os militantes na sua acti
vidade pratica em busca de novas solu~6es para. 
resolver os problemas novos que a vida nos 
apresenta todos os dias e vencer as dificulda
des apantadas pelo CO'mite Central. 

-------------.~.-~. , 

COM AS MASSAS 
(eontinua<;ao dapag. 12) 

,c1arecimento e na orientac;;ao' das lutas da classe 
·operaria e no desenvolvimento 'da sua conseit~n 
" cia politica . Mas a propaganda e a agitar;ao sao 
'insuficientes. E a acc;ao da vanguarda, e a activi
·dade dos comnnistas ,nos locais de trabalho, e 
,a sua ligac;;ao com as massas que pennitem asse-
;gurar uma direc<;ao eficiente a luta, que perm i
de aplicar na pratica a linha ' do Partido. 

o Partido e a for<;a de vanguarda dos traba
U hadores, que nele cCli1fiam e dele esperam a 
' orienta~ao acertada para por cobre a explora
',<;ao, a miseria, a sua insustentavel situaC;;ao. 

Quanto mais fortes forem os la~os que ligarn 
·,oPartid9 as massas, maiores serao os exitos da 

c1asse ,oneraria e das massas Iaboriosas contra.. 
os sens 'algozes e exploradores. 

Na s.ua aetividade diaria a frente das massas. 
esclarecendo-as, orientando-as, organizando"as. 
dirigindo"as na luta, os comunistas devem dar
provas de lucidez politic.a, de capacidade revo
lucionaria, de coragerri e de abnega~ao, de ', fir
meza e de bom senso, pois estas qualidades, sa() 
aJtamente apreciadas peios trabalhadores /:,e

constituem elos de liga~ao entre os ' comunista3: 
e as massas. 

Na dura batalha contra 0 fascismo quantl); 
mais fortes forem os lac;;os que unem 0 Partido· 
as massas maiores sao as possibilidades de de
fesa dos militantes, maiores serao 'as suas COIl· 
dic,;6es de sucesso. . 
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8 o MILITANTE 

-CONDIf;OES OBJECT/VAS 

E Jutas de mass.as 
N o livro Rumo a Vit6ria , 0 camarada Alvaro Cunhal af irma que «a luta po pu lar de massas 

e o motor da r,evolw;;ao». 
Ha no entanto quem nao compreenda a necessidade de intensificar as lutas da c1asse openiria 

e considere que nao existem, neste momento, condil;oes objectivas para grandes lutas. 
Nos perguntamos: melhoraram as cond it;oes de vida das massas trabalhadoras? Estao os 

sa larios ao nivel .das necessidades essenciais de uma famil ia opera.ria? 

Exis~6m condiljoes objectivas {avonlveis 

a grandes lutas de massas 

Agravaram-se as condi<;oes de vida das mas
sas trabalhadoras. Aumentou 0 desnivel entre 
<>5 salarios e 0 custo de vida. Em cada dia se re
gistam novos acrescimos nos prel;os dos gene
TOS de amplo consumo assina lanclo a politica 
fascis ta em defesa dos monopolios e 0 continuo 
enriquecimento des'tes. Os aumentos consegui 
dos pel a luta dos trabalhadores ficam muito 
aq uem da vertiginosa subida dos prel;os. 0 im
posto de transacc;6es, lanc;ado em Agosto do 
ana passado, aumentou de um 60 golpe 0 custo 
de vida em 7 e ~O por cento e abriu, podemos 
dize-lo uma nova fase, de graves consequencias, 
-no aumen to do custiO ,de vida. 

Sao melhpres as c0ndic;oes de trabalho nas 
empresas? E lllenor a explorac;:ao da cl asse ope
niria? 

Pelo contrario . Ag,ravaram-se as condil;oes de 
lrabalho nas empr'esas pela intensifical;ao dos 
ritmos de produl;a,o, pela aplicac;:ao do «traba
Iho a ficha», do trabalbo com direito ao «meri
to», a «assidu idade», pela aplicac;ao do metodo 
de fa'cionali zac;:ao,. pelo estudo «cientifico» so
bre a melhor forma de expiorar os trabalhado
res, forl;ando-os a ritmos de prodw;ao esgotan
tes, medindo·lhes os gestos, impondo-Ihes pIan
os de produl;aO que de\~em reaiizar num prazo 
determinado de tempo. A mediaa que se opera 
a concentra~ao capitalista n a indllstria, a explo
Tal;ao da classe openiria inte nsifica-se, reduz-se 
() tempo de trabalho destin ado ao pagamen to 
do salario, aumel1ta 0 tempo de trabalh o snple
mentar, de trabalho nao pago, que entra nos 
cofr~s capitaiistas sob a forma de lucro. 

Com 05 novos metodos de produl;ao, com os 
«processos cientificos» de trabalho , 0 patrona-

to agravou 0 sistema de multas e de castigos, 
reforl;ou as formas de vigilancia e de pressao 
sobre os operarios, ao mesmo tempo que fo rl;a 
os trabalhadores a real,izac;ao de horas extraor
dina.rias sob a ameat;a de C1espedimentos. 

Entre a classe operaria cresce 0 coro de pro
testos dos corticeiros cOl1 tra os salarios de 
35$00 e 38$00, dos mineiros contra os salarios 
de 26$00 e 32$00, dos ceramicos, tex tei s, me
talurgi cos, consNveiras, moto r istas, de q.uan
tos sofrem a explo ra<;ao capitalista e as conse
quencias que esta com porta. 

Nao se reduziu, antes aumentou 0 gran de 
dependencia de Portugal ao imperia·lis mo es
tran geiro. 0 peso dessa dependencia recai so
bre os om bros dos trabal had ores. N a em presa 
alema ORUNDIO, em Ferre iros, nerto de Bra
ga, um operario portugues recebe numa 'sema
na 0 salario equivalente a urn clia de trabalho 
de um operario alemao. 

Nao admira que os fascis tas oferel;am com 0 
despudor da trait;ao aos capitalistas estrangei
ros, as riquezas nacionais e a mao de abra ba
rata dos trabalhadores portugneses. 

A dominat;ao \impt rialis ta sign.ifica dependen
cia economica do pais em relal;ao as gran des 
potencias c~pitalistas. Sign ifica explorac;ao de
senfreada dos trabalhadores, enriqueci mEll1to 
facil dos monopolios estrangeiros, exportal;ao 
de capitais, saidos do sllor e do esforl;o da clas
se operaria, sob a forma de grandes lucras. 

A dominal;ao imperialista sign ifica 0 aumen
to dos transportes colectivos de Lisboa, para sa
tisfazer a ganancia d0s capitalistas ingleses da 
Carris e dos capitalis tas portugueses a eles as
sociados. 

Exilos e perspectivas nas lutas de massas 

o camil}ho ,para {') desencadeamento de gran- grandes rios. Nelas a classe operaria ganha ex
des lutas, para 0 levantamento nacional contra periencia, desenvolve 0 se u espirito de luta, 
a ditadura fascis;ta, passa pe!as lutas reivindica- aprende a servir-se das armas da organizac;ao, 
livas nas empres'as, pela satisfal;ao das nec essi- da of ens iva e da defensiva, reforc;a a sua un ida
dades imediatag ',dos trabalhadores. Essas lutas de e consciencia de classe, cria as condi<;6es 
:sao pequenos ribeiros que vern a originar os para lutas de <:;anicter mais ,largo e de maior 
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o MILITANTE 9 

projecqao. . 
Nao estam Gs !tuma fas t! de estagnc;ao da luta 

de c\asses .. Estamos num per/odo em que as con
dic;oes objectivas sao particularmente favora.veis 
ao desencadeainento de granGes lutas de massas 
por aumento de salarios, por melhores . condi
c;oe.s de trabalho, contra 0 aumento do custo de 
vida, contra a guerra colonial, contra a intensi
ficac;ao da explorac;ao capitalista, contra 0 fas
dsmo. 

Nao se tem registado nos ultimos tempos gran
des lutas da clisse operaria, mas esse facto nao 
desmente a afirmac;ao de que novas e amplas 
perspectivas se abrem a luta dos trabalhadores. 
A causa da diferen c;a entre as possibilidades de 
gran des acc;oes reivindicativas e a sua concreti
zac;ao reside nas deficiencias do trabalhCl do Par
tido, na organizac;ao e desencadeamento das lu
tas de massas, no atraso do nosso trabalho or
gani zativo nas empresas, em sectores industriais, 
em regjoes agr/colas de fortes tradi c;oes de luta. 
Reside na falta de iniciativ'a ' dos m ilitantes, dos 
organismos de base,locais, regionais e de direc
C;1io, na falta de medidas concretas para impul
sionar, fomentar, dirigir as I utas reivindicativas 
dos trabalhaclores. Reside na falta de audacia e 
de capacidade de militantes do Partido para se 
colocarem a frente das mass as e assegurarem
-Ihes uma direcc;ao acertada. 

Assistimos a urn revigoramento das lutas rei
vindicativas nos (dUmos l1'leSeS, ditadas pelo 
agravamento das condic;oes de vida dos traba
Ihadores. Algumas dessas lutas revelam uma 
elevada combatividade dos operarios e opera
rias, que se manifesta sob a forma de greves das 
conserveiras do Algarve, nas fabricas Uniao 
Conserveiro e Feu & Hermanos, dos operarios 
da Parry & Son, na vespera de Natal, dosope
rari.os de 11ma empresa de carburetos na Figuei
ra da Foz, que se revela na paralisac;ao dos 
operarios da Construtora Abranlina apesar das 
ameac;as da O.N.R. chamada pelo patronato, na 
corajosa concentrac;ao das 1.000 operarias da 
filbrica FEX (americana), da luta vitoriosa dos 
operarios da Trefilaria de Sacllvem contra a 
reduc;ao da semana de trabalho e por aumentn 
de salarios, na conccntrac;ao de 700 operarios 
texteis de algodao no sindicato de Delaes, para 
protestarem contra 0 atraso no recebimento da 
feria. " 

Na fabrica Feu & herrnanos a greve durol! sete 
dias e desenvolveu-se dentro de um espirito de 
unidade, firmeza e consciencia de c\asse, que 
po de ser apresentado como exemplo ' a0S traba
Ihadores portugueses. Desenvolveu-se em torno 
de um movimento de solidariedade para com urn 
companheiro despedido, que foi readmitido 
merce do poderoso apo!o das oderarias conser
veiras. Durante as sete dias de -greve as traba
Ihadoras da Feu & Herms nos souberam manter 
o seu espirito combativo, a unidade de acc;ao, 
evitando que as mais fracas se sentissem' tenta
(l"s '-a rrgressar acy trabalho. Ao mesmo tem,po 

que elevavam a sua lspt'lsi<;ao de luta organiza
yam piquetes cle greve que estabeleciam a vigi
lancia em torno da em!Ji>resa. 

Exemplo vivo do espirito de iniciativa e de: 
capacidade de aq;ao foi 0 que presidiu, no essen
cial, a luta dos ope.rarios da Trefilaris de Sac~
vern contra a redllc;ao da jornada de trabalh() 
se;;nanal e por aumento de salarios. 

Atraves de concentra<;oes na gerencia,. reCQ.l!
rendo a «cera» e as parali sat;oes, elegendo uma 
comissao de uni dade estreitamente ligada aos 
operarios, tomando uma posi<;ao de firmeza e: 
actuando em bloco junto dos pat roes, insistindo. 
argumentando, reforc;ando atitudes de combati
Yidade e de unidade, os trabalhadores da Trefile
ria de Sacavem conquistaram os 6 dias de traba
Iho por semana e um aumento d e 8$00 diarios. 

As mais recen tes lutas por aume nto de sal<irios 
obtiveram exilos em varias empresas do Ribate
jo, entre os operarios metalurgicos e da conl-
trUc5tf civH' deEvcr~, entre 0S cortJceir<os de 
Mar-gem Sui, que impuseram em varias empre
sas salarios superioresaos do contrato colectivo,. 
entre os operarios e ernpregados dos Servit;os. 
de Transportes Colectivos dQ Porto, entre os 
operarios da construc;:ao civil de Lisboa. 

Em varias empresas estao em curso I utas rei
vindicativas por aumento de salarios, pela satis
fac;i1o de necessidades imediatas, pela melhoria 
da assistencia medica,pela integrac;ao do « meri
to» no salario, contra as horas extraordinarias. 
contra 0 pagamento a quinzena Oll ao meso 

As concentrac;oes na gerenoia e no sindicato. 
a insistencia lla soluc;ao imecliata dos seus pro
blemas, a criac;ao de comissoes de unidade, a 
utilizac;ao de abaixo-assinados, 0 ~ecurso ao tra
balho lento, a «cera» continuam sen do formas 
de luta utilizadas pelos trabalhadores. 

Nos Servic;:os de Transportes Colealiyos do 
Porto, 0 escasso aumento consegllido e as nor
mas prescritas para \l recebimento dos 7$1'0' do 
«merito», lan<;a ram' de novo os Gorajosos traba
Ihadores dos transportes urbanos em acc;6es; 
de protesto e em concentrac;oes junto da admi'
nistra<;ao e do sindicato, contra as medidas to
madas. 

Na Parry & Son, nas fabricas de Cacilhas e 
de Lisboa, nos barcos em reparac;ao, os operarios 
desta empresa reCtlsaram-lle a fazer horas ex
traordinarias durante 15 dias, resistindo em blu
co a pressao patronal e reclamando em contr:l!
-partida aumento de salarios. A direcc;ao da em>
presa manobrou para quebrar a unidade e fir
.rneza dos trabal'hadores. Usou dos metodos de 
corrup<;ao e de divisao. Promoveu varios opera
rios de diferentes sec<;oes e levou alguns a fazer 
horas extraordinarias. 0 pessoal reagiu imedia
tamente, arremessando desperdicio encharcadQ> 
em oleo sobre os «amareI0S» vaicou-os e in sul
tou-os. Mas foi um facto que a unidade se que-' 
brou, qu e se enfraqueceu a resisrol1ci.a e a com: 
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batividade dos openirios que iniciaram 0 traba- Entretanto, os Portuarios de lisboa insi stem, 
HlO das horas extraordinarias sem que os sal a- em reunioes no seu sindicato e em deligencias 
rios Ihes fossem aumentados. junto das autoridades fascistas, para que seja 

Os trabalhadores continuam a utilizar os sin- concretizada a promessa do contrato definitivo 
dicatos fascistas como campo de luta. Nao se de trabalho, que ja devia ter side assinado ern 
trata de uma posi<;ao oportun is ta, mas de uma Dezembf0 passado, rna,s que sofre dos embara
:aJ:itude consciente que se nao deixa enredar nas <;os que the sao criados pel os arm adores e auto
mal has da propaganda do regime. ridades fascistas. Eles nao pretendem satisfazer 

As sucessivas conGentra<;oes dos emprega dos as reivindica<;oes dos portuarios e manobram 
da i mpren~8 no sell sindicato levaram it ilssina- nesse sentido. 
tum do recente contrato colectivo, it satisfaGao Operarios d os cortumes, bancarios, caixei
de varias reivindicat;oes, it melhoria de salarios, ros, enepregados de escrit6rio, de propaganda 
~mbora esta nao satisfat;a nem dt longe as neees- medica, opera ri os de constrUl;:ao civil, texteis 
:sidades impostas pelo aumento do custo de vida. de lanificios, motoristes, conserveirBs, opera-

Os Portuarios nao sind ical izados conduzem rios dos tabacos, empregados de mesa utilizam 
lima valorosa luta pela satisfac;ao das suas rei- os sindicatos, concentram-se nestes, pressionam 
-vindica<;oes fund ame ntais, formuladas em abai- as suasdirect;oes, repetindo as deligencias, re
.xo-assinado entregue ao minist ro das Corpora- forc;ando a unidade combativa, para que os seus 
<;Des e explanadas nas deligencias junto da im- salarios sejam amnentados, para que urn novo 
IJrensa diaria. contrato colectivo seja elaborado. 

Elevar 0 nivel das lutas 

Assegllrar-Ihes lima direcc;ao capaz 

,,0 Ccmile Central considera que as dificul- -as suas comissoes de unidade, comissoes sin
dades que. 0 Par tido Blravessa, nao excluem, dicais, para coordenarem a sua act;ao reivindi- ' 
mas pelo contrario, exigem da parte do Parti- cativa na empresa, no local de trabalho, na re
.(fo urn grande esfor.;:o para orientar e organi- giao e it escala do pais. 
zar a c1asse operaria e as massas populares Quando faltam as medidas concretas, 0 traba
nu luta pelos seus interesses vHais imediatos, Iho de organizat;ao, a actuac;ao firrne e justa pa
na iula contra 0 Bumento do custo de vida, ra assegurar uma direcc;ao acertada e pronta,ail 
pelo aumenlo de salarios, con tra a guerra co- lutas de massas,estas perdem a sua combativi
~onial, contra III rep-ressao e pela amnistia» dade inicial, desl'iza,m para a espectativa, para a 
a,firma 0 comunicado do Comite Central, saido confusao, para a fallta de 'Confiant;a, para 0 de
<ia reuniao de Agosto passado. sanimo, quando nao passarll para a direct;ao de 

Pode a orienta<;ao estabelecida pelo VI Con- dirigentes sindicais traidores, que as sabotam ou 
gresso, concretizada pela ultima reuniao do Co- delas querem col her os louros que Ihes nao 
mite Central, ficar no papel ? Podem os militan- pertencem. 
1es cGmunistas deixar que a corrente de descon- Como organizar, dirigir e impulsionar as lu
'kntamento e de revolta dos trabalhadores passe tas de massas ? Como elevar a luta ao nivel das 
a seu lado, sem que eles se envolvam nela e se poss~bilidades actuais do Partido e das condi-
tornem a sua forc;a de direc<;ao? <;oes objectivas que se Ihe deparam? 

A c1asse operaria requer a direcr;ao do Parti~ Melhorando '0 trabalho de organizac;ao do 
do Comunista, porque confia nele. 0 Partido Partido, desenvolvendo uma actividade organi
C omunista existe para asseRurar it classe opera- zativa e mobilizadora mais ampla, mais preci
Tia uma direc<;ao capaz, firme e consequente. sa entre os trabalhadores, na base dos seus 
Sem uma tal direcc;ao 0 Partido nao cumprini problemas concretos e imediatos, criam-se as 
<> seu papel de vanguarda. condi<;oes para 0 desenvolvimento das lutas 

Como se explica que lutas iniciadas pelos de massas . 
trabalhadores, em volta de problemas vitais, te- Conhecer os problemas dos tragalhadores,_ 
l1ham ficado a meio e!lminho ou mesmo no inf- avaliar da sua dis posic;ao de luta, encontrar e 
(:io? As conserveiras e conserveiros nao se dis- determinar as reivindicac;oes que pod em por em 
poem a lutar? Nao estao interessados no au- movimento os operarios de uma e.mpresa, de UlU 

mento de salarios? Nao 0 estao igualmente os ramo industrial, de uma regiao, do pais inteiro, 
<>perarios dos tabacos, ,o s motoristas, os opera- e assegurar a uma h!ta r.eivindicativa uma base 
rios da Companhia dos Telefones? Sim, eles es- fundamental de desenvolvimento. 
tao interessados em melhorar as suas condit;oes Nao basta encontrar as causas para 0 des en
de vida, eles estao interessados no aumento de sa- cadeamento de uma luta I'eivindicativa. Nao bas
larios. Mas estes e outros sectores da classe ope- ta desenvolver uma agritac;ao eOl)creta e convin
Taria necessitam da ajuda ,do Partido, da capa- eente junto dos trabalhadores. E indispensavel 
cidade de organiza<;ao e de direc<;ao dos seus ' criar os organismos de direcgao-comissoes de 
11lilitantes, para' criarem t)s seUi 6rgaos de luta .j,!nidade, c;om~ss6e~ SiDgiptis, comissoes de c?-

..... - --" . . . ~~ 
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Qrdena~ao a escala Iocal, regional e naciQlllal, e 
outras - para que a luta se desenvol va de forma 
coordenada, se alargue e ganhe forca e apoio en
tre os trabalhadores, se revista de combativi
dade, de firmeza politica, de capacidade de ac
tuac;;ao. 

As lutas reivindicativas tomam diferentes for
mas e evoluem de maneira variada. Mas dentro 
dos aspectos particulares de que 'se revestem hi 
uma questao fundamental que sempre deve es
tar presente: 0 pocler ofensivo das lutas. Luta 
come~ada, e luta que cleve subir de nivel, que 
deve ganhar for~a, que deve colocar os operi-

riDS na posit;ao de ataque, tendo e ganhand6 
consciencia, de que estao lutando pelos Soeus in
teresses vitais contra urn inimigo habil, possrii
dor de recursos varios que utilizani para divi
dir os opel'arios, para venee-los. 

E na escola da luta que as massas trabalhado
ras aprendem a arte da guerra de classes, a es-· 
trategia e a tactita do combate pela sua emafi
cipac;;ao. E na. escola da luta que os comunista-s 
aprendem a organizar, mobilizar e orientar os 
trabalhadores" , sobre a base da experiencia. 
guiando-se pel a linha politica do Partido, pela 
s61ida bussola do marx ismo-leninismo. 

A UGACAO COM MiASSAS 

E dafesa 
Sem oefesa das organizac;;6es e dos miJ.itantes 

nao p0de haver trabalho serio e duradouro 
do Partido. Mas nao confundamos medidas de 
defesa com isolamento do Partido, com 0 seu 
afastamento das massas trabalhad0ras, com a ac
tividade em redomas de vidro, on de se pretende 

' evitar a acc;;ao do inimigo, mas on de nao chegam 
os ecas dos problemas vivos dos trabalhadores 

do Parrtido 
e da situac;;ao' nacional e onde muito menos s.e 
pode desenvolver a actividade revolucionaria de' 
urn Partido de vang:larda e dirigir convcnie'n
temente a luta dos trabalhadores pela defesa. 
diaria dos seus interesses. 

o n05SO Partido eacontra-se tanto mais de
fendido quanta mais ligado esta as massas tr4-
balhadoras. 

o valol' da defesa do Partido 

o fascismo acumulou nma experiencia poli
.cial sabre (ilS nossos metodos de defesa e de or
'ganizac;;aG. 

Se se repetem os mesmos erros, se nao se ul
trapassa aexperiencia d0 inimigo e se uma tal 
preocupa~ao nao domina to do 0 Partido, arris

'cam0-nos a sofrer as consequencias dos meto
aos rotineiros, da incdisciplina e do alheament0 
a que se vota a orientar;ao estabelecida pe10 VI 
Congresso em materia de defesae de Grganiza
za~ao e concretizada de wovo na reunlao do Co-
1:rJite Central de A~osto d0 ano passado. 

o fascismo e 0 patronato redobram de esfor
r;os no combate ao Partido porque este e urn 
poderoso obstaculG a realizac;;ao da sua po litica 
~ a maior e a mais seria amear;a ao seu crimino-
50 dominio. 

o apart;:lho repressivo do fascism0 nao au
'mentou apenas os seus efectivos. Melhorou e 
aperfdc;;oou as meiGs tecnicos de vigilancia. 

Para que 0 Partido viva, lute e cresc;;a e neces
sario ter presenfe 0 valor dos metod os de defe
sa, a experiencia do inimigG, a capacidade de 
acr;ao cia policia, a evolu~ao que se \rai ope
rando nos SeltS processos de vigilancia. Nao se 
poclem repetir erros que foram a causa de varios; 
deoastres e que resu ltam de actos impe!1saclos~ 
de quebras de disciplina, de falta de reflxao, de 
born senso, de espirito de Partido, de noc;;ao de 
res pC!)\1sabi lidade. 

E necessario renovar as nossos metodos de 
trabalho, em materia conspirativa, tend(j) a preo
cupac;;ao de vencer 0 esquematismo e a rotina_ 
E necessario ao mesnw tempo c0nduzir lima 
lu.ta pers iste nte contra os actos de indiscipli lll!! 
e de irresponsabilidade, bllscand0 os processO& 
de defesa que mais se ajnstem a esta e encon
trando as formas de organizacao e os quadros 
que rn elhor possam prese rvar 'o Partido da ac
c;;ao JDolicial. 

A defesa do Partido e ,a ligagao com as massas 

Nao podemos considerar a actividade cio Par
tido Comunista Portugues sem ligac;ao COIWl as 
massas trabalhadoras. 0 Partido e destacamcn to 
de vanguard a da classe operaria, a sua expressao 
~erganizadae consciente, que s6 vale quando sa
lle exprimir os :legltimos interessC9 dos trabalha-

dor8s~ e orienta estes na sua luta. Quando esta 
solidamente ligado as massas e sabe formular" 
as suas mais instan tes aspirac;;6es. 

o que sucede a urn oq~aHis\11o do Partido> 
quese isola di s massas? , 

Urn tal organisl11o e lI1na nega<;ao da activida-
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,?e do Partido :e ~0S sellS objectivos politicos. Ao 
lsolar-se das ma'ssas esse organislno perde a Slla 
fo rc;a e capacidade de defesa. Perde a sua forc;a, 
porque nao recebe 0 apoio estimulo dos traba
.lhadores, porque nao se renova e nao se aJarga 
pelo recrutamente de novas mem bros. Perde a 
sua capacidade de defesa porque 0 isolamen
to 0 torna alvo bicil da repressao e da viailan-
<cia policial. » 

Existem infelizmente camaradas e organismos 
que consideram a defesa do Partido atraves de 
!ormas de trabalho que levam ao seu completo 
lsolamento. Esses camarada5' nao querem ollvir 
f alar em recrutamento de novos membros, em 
lutas de massas, em trabalho constante junto 
<los sellS companheiros, para os esclarecer, para 
'os dirigir, para os defender da explorac;ao. fun
,cionam, nao como activistas do Partido, mas co
mo elementos sectarios, 'estranhos,;Is .F10f mas 'e 
~bjectivos do Partido, desempenhando 0 papel 
de travoes da atcividade revolucionaria. 

E segura um tal trabalho? Nao correm risco 
,os camaradas que 0 praticam? Sim, eles correm 
riscos em varios casos, ate porque ao imagir;a
rem que t;;tpam a cabec;a deixam 0 resto do cor
po a descoberto. Uma tal tendencia causa gra
ves prejllizos ao Partido. 

Quanto mais estreitas sao as ligac;oes dos co
munistas com os seus companheiros de trabalh~ 

maiores sao as suas possibilidades de defesa . 
Quant€) ·maior e a esti.ma, a simpatia e 0 (m~di
to de que gozam 0$ comunistas, melhores sao as 
suas cOl1dic;oes de trabalho, mais preservados 
estao da vigilancia do patronato e da policia. 
Quanto mais elevado e 0 grau de consciencia. 
politica dos trabalhadores, resuitante da acc;ao 
dos militantes comunistas, mais defendidos se 
encontram esses militantes, maiores sao as suas 
possibilidades de trabalho. 

A consciencia politica dos trabalhadores ser
ve de meio de defesa, dos combatentes de van
guarda. 

Muitos sao os exem plos, em que as massas 
souberam defender da acc;ao policial, os militan-, 
tes do Partido, gue elas viram em reunioes de 
trabalhadores, nas secc;oes das empresas, escl a
r.ecendo, insistiw;io na 'lnta, -tomando a ' ca:b ec;a 
desta. . 

E a ligac;ao com as massas gue permite isolar, 
nos locais de trabalho, os agentes do patronato, 
os informadores da PIDE evitando que eles se 
tornem elementos perniciosos Ii acc;ao dos 111i
litantes. 

Ao mesmo tempo que avisam os membros do 
Partido da presenc;a dos bufos, os trabalhadores 
votam-nos ao desprezo e nao poucas vezes os 
castigam quando 0 momento e oportuno. 

o Partido refor~a-se pela liga~ao ' com as massas 

Durante cerca de dois anos, num importante 
sector do Partido, 0 tnibalho dos militantes foi 
<co nduzido de forma sectaria. Receando a repres
:sao, os camaradas fecharam-se sobre si mesmo, 
~vitaram conduzir lutas, recrutar novos mem
bros, realizar llm trabalho de esclarecimento 
e cie propaganda. Tao fechado e sectario era 0 
·trabalho nesse sector, que 0 quadro do Partido 
enviado para melhorar a actividade e alargar a 
'organizac;ao deparou com uma resistencia aberta 
<los eJementos mais responsaveis. Na opiniao 
(jesses carnaradas os novos processos de traba
lho constituiam uma ameac;a a todo a esforc;o 
realizado, pun ham em perigo a liberdade dos 
militantes. Mas 0 debate travado ganhou a par
le saudavel da organizac;ao e a. Partido seguiu 
adiante. Em vez dos pequenos nltdeos de cons
piradores sUfl~iram celulas do Partido, com acti
vistas que se integraram na orienta~ao do Parti
odD, 0 a:largaram aos sectores mais importantes, 
() tornaram uma iorc;a combativa e dirigrnte. 0 
Partido ligou-se as massas, conduzill grandes lu
las e su;portou firmemente os' embates com 0 fas
<cismo e .a repressa€l. 

Este exemplo podia mllItiplicar-se por miIha
res., para .,provar que a ligac;ao do Partido com 
:as ma5sa5 e '1I!11 segura mcdo de defesa e que e 
essa Iigac;ao COIl1 ' as massas que possibilita 0 
alargamento do Partido, e 0 cumprimento das 
~uas tarefas. 

Quando 0 Partido se enraiza numa empresa, 
nll\1l& regiao indus-tria!l ,e QS s-eus militantes ga
nham uma influencia cres-cente, as mas~as tra
balhadoras ,nao se limifam it concoffiar com a 
orientac;ao do Partido, levam a pratica essa 
orient{lc;ao se os , ,comunistas deseHvolvem urn 
bom trabalho de organizac;ao e de mobilizac;ao, 
a partir das reivindicac;oes cOlilcretas imediatas. 
Tem enta0 lugar importantes llltas -de massas 
que elevam a consciencia politica d05 trabalha
dores ·e os armam para novos com bates. 

Os t'nilitantes comllnistas devem aprender com 
essa rica experiencia, bus cando ai novos ensina
mentos. Ele5 precisam de saber actuar em cada 
mome,nto dado, precisam de saber organizar as 
massas para a luta, orienta-las na of ens iva no 
momento oportuno, faze-las passar a defensiva 
quaNdo as condi~oes 0 impoem. 

As lutas reivindicativas dos trabalhadores pe
la defesa dos seils interesses fornecem ao Parti
do n.ovos militantes, os operariQs e operarias 
de vanguarda que se destacam na acc;ao, se a or
ganizac;ao sabe tomar as medidas necessal'ias 
e imediatas para chama-los as sl.!as fileiras. 

Ha quem pense que a propaganda por si s6 
opera m\lagres e dispensa 0 esforC;o dos mili. 
tan>i:es. Sem duvida que a pr.opaganda e a agita
,"ao desem.penham um imp_ortante pape! no es-

,(continua na pag. 7) 
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