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CONTRA AS TENDENCIAS OPORTUNiST AS 

.. 
!: conheciclo e ,abido qut' :t pr:lga do rev.;llucio
L narismo verbal irrompe como brotoeja sem
pre que se com e~a a viver urn periodo de afluxo 
do movimento revolucionario de massas. Ele
mentos oriundos de varias camadas da popula
c;ao, em especial da peq uena e media burgllcsia, 
logo que tem lugar um as tarIta~ llltas de massas 
de maior saW~ncia ou uma grande manifestac;ao 
de ma, saiem cio estado de descrenc;a e de apa
l ia em que, de um modo geral, estavam mergu
Ihados para um estado de euforia desmedida, 
0stentam um revolucio narismo sem principios , 
defendem e prop6em rnedidas de forc;a ultra-re
volucionarias, gritam que a revoluc;ao est<! na 
ordem do dia, que tod as as condi~oes estao ma
cluras para a inslIrrcil;ilo que e preciso destnca
dear sem perea de tempo. 

Logo, porem, que a vida mostra, a quem quei
ra ver, quea revolUi;ao nao e um jogo de cri an
~as, mas sim uma obra !'rillito seria cuja realiza
<;;ao encerra gran des dificuldades, exige sacrifi
cios enorrnes, obriga a avant;os e recuos, a der
rotas' amargas no caminho' qHe conduz ao triun 
fo fina l, esses elementos" depois de primeiro 
tentarern at]1ibuir responsabi'lidades a outrem 
par aquila que consideram urn fracasso , torn
bam, em geral, no pior derr otis mo. Das posi
c;oes esquel'distas que ignoram as massas e ne
las- nao eb nfiam passam para as posic;oes de di
n~ita que igualmente ignoram e nao confiam 
nas massas. Quando a realidade nao se ajustou 
aos seus desejos delirantes, vol\am de novo as 
esperanr;as para 0 golpe rnilitar que esta sem
pre para breve, ou esperam dos dissidentes do 
regime uma qualquer ~olll<;;ao para 0 ~roblema 
politico portugues. 

Aquelcs que ainda hi pouco gritavam a revo
Iw;ao clepressa, mui to depressa, sao, em boa 
parte, os mesrnos que hoj ~ prOCllram im pedil" 
toda e quaiqucr acc;ao de ma·ssas, au mesmo· 
qualquer ac<;ao individHal, contra qualqmr pre
potencia d,{.s autoridades adm inistrativas e poli
ciais p Ol"que, dizem, pode pr~judicar, dificu ltar 
e mesmo impedir 11111 futuro arranjo com certos· 
elementos das forc;as armadas discordantcs de 
aspectos da politica imposta por Sa lazar. 

No momento presente discute· se em certo s; 
cfrculos democraticos a fen6meno do continuo 
agravamento das contradic;oes internas do regi
me e conclui-se que e preciso aproveitar a si
tllac;3.0, em particular 0 descontentamento e as 
divergencias mais on 111enos visiveis que cres
oem nas fi!eiras salazaristas com vista, dizem, ao 
diii!ogo e a consegnirem -se abertllras que I>on~ 
duzam 3. «liberaliza.;ao" do regime. 

Nao e, porem, para incrementa r a luta de 
massas contra 0 regime e fo rjar uma ullidade 
salida e actuante para 0 derrubar e insialirar a 
democracia que os democratas pensam aprovei
tar as dificu ldades com que se debate a cama
rilha salazari sta. Segundo alguns democratas; 
( entre eles um on outro comui1}s(a), 0 papei das 
forr;as democr<i.ticas niIo e manterem-se alhcias a 
situac;ao que se processa no seio do regime, mas; 
intervirem apoiando «as for~as fascistas de es
querela» (sic.) PazencIa-o, dizem, o.bterilo em 
tmca certas conceS6oes como ma jor libe rdade de 
imprensa (nao conhecemos nenhuma) talvez a 
f0rmac;ao de um on "outr.o particio, hlvez a li
berdade de reuniao, etc .. E a historia do prato de 
lentil has , com a variante de que na.o as cornem 
antes ... E de novo a tese de que as fon;as demo-
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.eniti cas devem ,ser um 'apendice dos fascistas pulares, tais concep<;oes conduzem ao resvala
dissid eiltes. mento para posi<;oes de reboquismo e de entre-

Qualquer elelllento do nosso Partido que. se ga da iniciativa da luta politica contra a dita
deixe arrastar para posi<;oes capitulacionistas dura a certos dirigentes da burguesia liberal c
eomo as que vimos apontando naa esti em coil - dn pequena burguesia sempre vacilantes, sem
di<;o es de orientar a sua actividade pelo cami- pre temerosos das ac<;oes papulares e, por isso, 
nho segura da luta de lllassas e da unidade, de mesmo, nao poucas vezes propensos a conluios. 
-ac<;ao das fon;as democraticas contra a ditadu ra com os dissidentes ou pseudo dissidentes do re
fascista sem comprolllissos e abdica<;oes de prill, gime, desde que estes lhes acenem com prollles
cipios. Em vez da confian<;a na for~a revolu'- sas de actua~ao politica legal au de uma «libe
ciomiria. inesgot6.vel que cncerram as massas po- raliza<;ao» do regime a curto prazo. 

x X X X X X 
Estas tendencias capitul accio nistas desenvol

vem·se hoje e!1tre certos sectorcs democraticos 
c urn on ontro comunista sob a palavra de or
dem pol ftica de que nao e de preyer, a curto e 
a medio prazo, uma revol11(;;aO em Portugal, pe
la situac;a(} do Partido, dizem, pela divisao das 
forc;as democr:iticas , e tam bem em consequen
cia da emigrac;ao (escape de energias revolucio
narias), etc .. Ao mesmo tempo que afirmam isto 
'co nstatam contraditoriam ente que se agravam 
os varias aspectos (econ6:nico e fin'3n.ceiro, po
liti cO' e militar) da crise do fa5cism o e se agra
vam tarnbem as dissidencias internas do fascis -

mo salazarista. 
Quer dizer, em vez cle se desenvolverem to-

clos os esfo r~os para organizar, estrutllrar as"· 
orga niza~oes e llnir na base de urn programa-. 
minima de acc;ao todas as forc;as democniticas . 
contra a ditadura fascista de Salazar, cle se vira
rem audaciosa e firmcmente para as massas po
pulares e cle c(')nfiarem nelas, capitula·se ante as· 
clificuldades, vira-se as costas as massas labo
riosas e, como corolario 16gico, volta-se as espe
ranc;as para «as forc;;as fascistas cle esqllc rda?>. _ 
Triste perspectiva na verdacle ... 

v 
"' X X. X X X 

Reconhf'celll os elementos em causa que 0 
Tascismo atravessa uma gl'a,ve crise, que se agra
-vam cada vez mais as suas contradic;oes inter
nas ao ponto de provocarem dissidencias aqui 
e all e perda de confian~a entre mllitos outros 
elementos do regime quanto a uma ,saida 
«airosa» da situat;ao desastrosa para que Sala
zar arrasta 0 Pais. 

-Uma tal apreciac;ao, no, essencial justa, deve
ria conduzir-Iogicamente it .compreensao de que 
era necessario in-crementar a luta de mass as pe
las suas reivinclieat;oes econ6micas, politicas, 
.<:ul t.lI rais e outras, reYQr<;ar e ampliar a organi 
zac;ao das fon;as democraticas e con~retizar a 
Slla unidade na act;ao pratica pel a conquista da 
li berdade politica . .Mas, como ja vimos, foi ou
tro 0 caminho escoll1ido e apol1tado por Esses 
el ementos . 

Que as contradi~oes internas do regime se 
a,gravam de dia para dia nao .e novidade nenhu
ma. 0 n05SO Partido tem-no apontaclo constan
te mente . lmporta, porem, salientar , mais uma 
v ez q\le esse agravamento nao se processou por 
g erac;ao espontanea. No fundamental ·e cleviclo it 
lu ta di6.ria do proletariado portugt+es e clo seu 
Partido Comunista, clos camponeses, dos estu
dantes e intelectuais, de largos sectores cia pe-

ql1en a bllrguesia e das classes medias, dos mi· 
litares, clas aG<;;oes das forc;as clemocraticas, pe
las suas reivinclicat;oes economicas, politicas e ' 
cll iturais, contra as guerras coloniais, pela paz," 
pelas l iberdad~~s democraticas, assim como a.. 
lu fa arh1ada dos povo's clas coionias portllgue
sas pela sua independencia nacional, qtie as con
tradi<;oes internas do regime se tem aprofllH
dado . 

A realizac;ao pratica da uni.dade de ac<;;ao clas;. 
forc;as democraticas por objectivos muito preci-
50S im ed iatos e mediatos; 0 clesenvolvimento·· 
cia luta cle massas pelo pao, C(1)ntra a guerra co
lonial, pela aboli~ao da censura, contra a repres- 
sao e pela amnistia, sao a via segura para apro
fundar ate ao extremo as contradi~oes intemas · 
clo regime e criar assim as condi~oes necessa'
rias para passar it prepara~ao tecnica cia revo
Itli;ao que derrubara a ditadura .fascista, install
rara a democracia e encam.inh·ara .o Pais para,_ 
o ,progresso e 0 bem-estar ·do povo. 

E para esta oriellta<;;ao que se develll virar to
clos os comllnistas com ardor e cntusiasmo re
volucionarios segu.ros de que 50 a Ill ta cle., mas
sas com a c!asse operaria it fnente dara ao p.ov\)'> 
portllgues a liberdade e a verdacleira demo
cracia. 

X X X X X X 
o problema nao pode nem cleve par·se, pois, de clefinic;oes poHticas de canicter oportu-nista : 

em term os cle «liberaliza~ao» do regime pelo «para dar confian<;a aos ,fascistas desconten-tes e 
jogo espontaneo das suas contradi<;oes internas clissidentes, tais 'como: «ev-i tar a revolut;ao· nas
e ~uito menos em term os de compromissos· ou ruas", . a "tni.g;icaconkonta<;ao dos ext remismos:., 
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:ideologicos», «nacia hayed a temer quanta . as rem -se .pontos ,de , rdo· e formas de ac()o eo
.estruturas politicas, economicas e sociais fun - .. l11uns capazes de elevarem a luta oc massas CO I1-
.damentais", etc._ tra a ditadllra fascista a niveis · mais elevados, 

o dever dos revoluciom\rios , e em primei r o . tanto em Jargucza como em profuildidade, it 
_ •• • 0 " 1 _ - . concreti zac;ao pratica da larga frente dernoCl.-a-

lugal doos COrnlll11.st~~, e Qbe:.'vo,yeF ;1111 Intenso tica e anti .-fasci sta necessaria para conouzir 0 
'6 perm"~1ente traoaln<? oe_ 0, ganlza~ao e de. es- DOVO portuaues a conouista da democracia. OS' 
trutur~<;ao_adas _ o~gal11~ac;oes c1a l,:gestll:a~, e!~.: exeml.los d~ gran des 'Iutas passadas, umas, e 
mental, 0l",~11IZal e (::lll entar a lena _de ,11a5" ~ bel1l recentes ontras most ram q1!e e este 0 ca-
"'elas suas re-v-ndIAaroas e contra a dlt"clllra co-· ' . .'. ' -
t' _ 1 1 ~'" n,llJho a segulr ate ao flm e sem desvlOs pelos 
:mo 0 c~n~mho_ 111alS segura pal:a aprofllndar as comunistas _ 
ccontr~dl~oes ll1ternas _ dy fasc,lsm,o e e;;acerbaf A ,revoludio democr<itica e nacional l1aO COI1 -

:ao maximo as contradl<;;oes anl~go>l1lCas el1tr~ a tem 11a .5ua> definic;ao que se cleve centiar na 
.grande p:assa do po,:o ~ortugues e 0 lode~ as <diheralizacao» automatica do regime, CjL'e se 
omo nopollOs 9ue a w ta ura fasC1s ta e Sa aza-r deve coloc:\!- 0 movimtnto democratico a rebo
pe:-sonaliza_ E em te rm os de Revolu.yao que as que .dos grupos fascistas dissidentes e descon
'co lsas devem ser postos_ tentes, que se deve defender a continua<;;ao do 

o dialogo de que se fala constantemente en - salazarismo se nt Salazar. A Illta populal: de mas
·tre democratas e de clesejar, sim, mas entre as sas e 0 motor· da revolu<;ao. Chega-se a ela tal1-
for<;;as democraticas e destas com as largas 111as- to mais depressa quanto mais clepressa as for

'sar popular('s sobre os probl emas politicos l1C!- c;as democraticas compreenderem que (em ,de 
. ,{:ionais e internacionais com incidencia sobre a baser a sua ac<;ao na, confian<;a do , povo_ Nos. 
::situa<;.1o poli tica nacional, com vista a encontra- comunistas, nao nos afastaremos deste carninho. 

~ 

A CElUlA DE 
" Organismo VIVO 

,I.. celllla de empresa, 0 organisl110 de base do ac~iIo, elcvar-Ihe a combatividade, .. enriquecer
,~ Partido nas fabricas, oficinas, empresas, cen- -se com a sua experiencia_ 
-tros de .transporte, nos . varios locais de traba- Quando a celuia de cmp resa nao desempenha. 
lho, e um elo fundamental da liga<;ao do Parti- a Slla func;ao fundamental, quando cIa nao exi s

odo com as massas_ 
At raves da celula de empresa cabe ao Parti - te nos centros industriais t na s principais el11 -

-do estabelecer 0 contacto com a classe operaria presas , quando eIa vive clominada pelo trabalh o- 
l1asua vida de todos os dias , conhecer os seus sectario, pela rotina, quando se el1fraqllece por 
problemas mais importantes, auscultar a sua falta de ligar;ao com as massa" 0 ' Partido enfra
.disposi<;ao de luta, esclarece-la sobre as forl11as quece-se igualmente, porque lhe £aita 0 nlIcleo' 
,€Ie explorac;ao de que e vitima, orienta-la na sua fundamental cla sua for<;a _ 

MultipHquemos as ceiulas de empresa 

A reuniao cle Agosto do COl11ite Central trou
.xe a primeiro plano as tarefas de organiza<;ao, 
.Jlpontou as debilidades que se regis tam e colo
·e ou na ordem clo dia a necessidade de fazer 
:avan<;ar 0 Partido, de estrutura-lo nas gran des 
.zonas industriais, nas el11presas-chave, nas maio-

" res fabricas, la onde trabalha, sofre e luta a clas
'se operaria_ 

Analisando as deficiencias registadas verifica
-se que tcmos de dedicar uma aten~ao redobra
da a cria<;ao de celulas de empresa, encontrando 
:as formas DnHicas de concretizar uma tal acti-
·vidade. . ~ 

Estamos em face de novas perspectivas de lu
ia, criadas pelo aumento do custo de vida, pela 

_ ;i Htensificacao da _explora<;ao .c,apitalista, .pela in
.;troclll<;ao de novos ritmos ae trab§.lho, peIa 

guerra colon ial, pcla politica fascista de submis
sao ao imperialismo estran geiro e de protec~ao 
aos mOl1opolios_ Estamos cmfiace de um descon
tentamcnto crescente ' dos traba lhado rcs , motiva
do pela cliferen<;;a Gada vez maior entre 0 nh,~e l 
dos salarios e 0 crescimcnto dos pre~os _ 

As novas perspectivas de luta requerel11 , da. 
parte do Partido, lim maior esfor<;o de organ i
za<;ao no sentido de pcnetrar profunclamente 
nos centros industriais , nas Libricas e el1lpresas, 
criando a1 organism os de base-celuIas de em
pres3-, fortalec(,l1Qo as que ja cxistel1l, de mo
do a assegurar uma din;e<;;ao efectiva as lutas cia. 
classe operaria _ Se este esfor<;o de organiza<;ao 
nao for realizado, se os militantes do Partido 
nao forcl1l .. gal1hos para 0 cum pri mento destas 
tarefas, retardamos 0 descnvolvimento das luta$, 
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de massas e a sua aq;ao decisiva sabre a mobi- desenvolv er .- alho de organizar;ao nas 
Jizal;3.0 de outros sectores e das fon;as politic3.s rcgiOes industriais , tomando medidas concretas 
.anti- fascistas , com vista ao levan tamento na- e tficientes para quc .o Partido se forta1ec;a r para 
,cional, ao derrubam ento da Glitadura. · que avance com scgllranc;a l1a orgal1 izal;ao . e 

Dar ao nosso Pa rtido uma base s61ida 5ig-nifi - m obii izac;ao da classe operaria para a conqUls
ca criar numerosas celula-s de 'empresa, significa ta das suas reivindicac;6es fundamen tais. 

A empresa, c entro da actividade d o Partid o 

Ante as clificcl1dades Clue se levantam ao tra
balho de organizaGilo , ein resultado dos golpes 
p oliciais e da vigiHi ncia, e de ,todo 0 interesse 
.armar os militan tes com a expe riencia do Par
tido, nao para a transformar em reoeita, mas pa
r a dela se saearem ('S ensinamcn tos, que permi 
tem venee r 8.S deficiencias que se m anifestam. 

A reuniao do Comite Centml de Agosto pas
sada assinalou a necessidade de s e re novarem 
~s process os de organizac;ao, tcndo em co n ta a 
.expe r iencia do inimigo e a defesa .do nos,o tra
b aiho. 

Por isso, os organismos de d i ·rec~ao, os comi
tes regionais e locais e as cclu las de emprcsa 
de vc m jebru~ar-se atent amente sobre ('ste as
sun to, buscando as form as mais .eficientes para 
{) alar;!amento do Partido a novas f~.bri cas , a 
novos °locais de trabalho, a nOV·05 centros ildlls
triai s , cncontrando os quadros para a realizac:ao 
destas tarefas , estudando com eles a melhor for
ma de penetrar numa cl11presa onde a organiza
<;ao fa i des trufcla pela repress ;io ]301icial, on de 
~lao ha trabalho do Partido, ajudando-os a ven 
s:-er as dificuldades de que esta ac ~ao sc revestc. 

o interesse, 0 entnsias1110, a persistenda dos 
militantes, 0 conhecimento das condi~6es de urn 
sector, a :lssimila~ao cia experiencia do Partido 
n2. cria~ao de novas organizaGoes , no estabele
cimento de contactos, no alargamento do traba
Iho , sao facto res qu e decidem na eria~ao de no
vos organismo6 de Partido, de novas celnlas de 
emprcsa . 

A concentrat;ao da ind lis tria em regi6es fun 
darne ntais permite, ao Partido, logo que al er ia 
os fundamentos do seu trabalho, ]al1l;ar bra<;:os 
de 11111a empresa para outra , encontrar os ele
n1entos ll1ais honestos. TIlais c0111 bativo s e nlai3 
dcdicaclos da class~ o!Jcrioiria , que asseguram 0 

descl1volvimenlo cia organizar;a o em zonas que 
parecem de diff'cil acesso ou foram repetidas ve
zes batidas Del a repressao . 

Ha em preSetS onde 0 trabalho do Partido se 
encerro ll ern si mesmo, o nde os camaradas rea
lizam Ul~la ac tividade fechada , sem liga<;:ao C8m 
as massas , estranhos aos seus problemas, hos tis 
a toda a aec;ao reivindicativa, ao recrutamen to 
de novos militantes, a Unlet actividade polftica 
sistelnatica. 

A celu!a d e empresa dev e se r 

I.lm ol'ga .l'ismo v ivo do Parti do 

Hi celu las de cmprcsa que nao relll1Cm, que 
, iliio discute,fil os prob lemas do Partido e da 
dasse openiria , que mantem durante a l10S um 

, t raballlO i ndividual de .contactos, que redllzem a 
sua aCC;ao ilci istr ibuic;ao d e imprensa e it recolha 
de fundos. Podem organism os com um tal est i-
10 de trabalho assegurar a actividade dirigente 
do Partido? 

A censtatac;ao de Ulna tal r ealiclade exige an 
tes de mais (jue se ajL'ctem os miiitante ;; que 
assil11 age m a compreender que eles l1aO se
guem a orienta<:;3.0 do Pilrtido, que nao serve'll1 
os illte resses dos trabalha clores , nem se deren 
oel11 meHlOr da renressao procedendo deste 
modo . Trata-se de illn as pecto da nossa luta 
contra 0 sectarismo, pelo desenvolvin .. ento po
litico das organizaC;l~e s de base e pela melhoria 
do contro le d a partc dosorganismos superiores 
do Partido. Demonstrar aos camaradas de Ul11a 
celula q ue 0 se u trabaiho fe chado e "em pers
pectivas e 0 pi or inimigo da sua actividade, sig
uific] pro var· ! hes n3 pdt ica, de forma proc~sa 

e evidente, que s6 a actividade sistematica e 
organizada da celula, q ue s6 0 seu t rabalho po
liti co de esclarecimen to, de direcc;ao e de 1110-
biliza~ao dos trabal hadores, pel a defesa dos 
seus interesses permi te elevar a consciencia 
desies e refor~ar a luta contra a exp lo rar;ao 
patr-onal, alargando ao mesmo tempo a influelil
cia do Partido e 0 1111l11erO dos sellS membr.o£. 

C omo pode llma celula de empresa transfo r
mar-se num organis rr o vivo do Partido? Me
Ihoral1do a sua vida politi ca interna, refor~aH
do a sua liga<;:a.o com as massas . 

Quando nm a celnla de emp resa nao reu ne 
regnlannente, esse facto e ja por si um si ntoma 
de debilidade, de fa lta de vida politica . As reu
niues da celul a q ue beneficios comportam? As
rell n i6es da ce lula pel'mitem analisar a situa<;ao 
co n creta da em presa. os problemas mais i1115-
lantes que se levantam a acti vi dade d o Particto. 
Intensifico u o vatronato as fo r m as de explo ra .. 
c;ao? Conti1'luam as m ult? s e castigos? Pio ram 
as cOl1'Ctic;6es higienicas l1 a f<ibr ica? _Surgem da 
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parte da gerencia aetos de demag-ogia , tende n- A celllla de empresa e urn orgranis11l0 viv{) 
tes a «adoc;ar a pllula» mo aumel1t(i) cia p rociu- do Partido quando nela pulsa vida dos t raba lha
tivi Gtade? dores, quando nela se tomam medidas acertadas 

Estes e outros problemas devem servhr de para a defesa dos seus 1nteresses, quando cada 
base a distJ:ussao nas reunio es da celula de em- rnilitante tern tarefas concretas a real izar em liga
p r.esa bem CC.lnlO as medidas que a si tua <;3.@ im- C;3.0 com a situa<;ao da ern presa e com a orien
ponha, com 0 objectiv~ de esclarecer, m obilizar tac;ao do Partido. 
e orientar os trabalhadores nas suas lutas, de 0 esfo rc;o organizativo dos mi!itan tes surge 
fort alece r a ~ua consciencia de classe, de auular h oje oom maior acuidade, t'm face das tartfas 
a ac~ao del1111<lg6giea do patrol1ato. que se impo em ao nosso P art ido l1a presente 

Um a cel ula dtt empresa precisa de m erg lllhar conjuntnra politi ca,. em face (jas debilidad.es que 
nos p robliemas dos tra.balha \iliQ res , conhece-los se registam no do minic da organiza<;ao. r. esse 
em profu n ci.i.dade e avaliar ao mesmo tempo 0 esron;;o org3.ni.zativo que levari 0 Partido as 
estado de espirito dos seus co mpanhei ros de , principais t:rnpresas,. que Q f.ix ani Ras grand~s:' 
trabal ho ,. com olhos de ver, com olhos de comu- zo nas indust riai s,. que assegurara a classe ope
nis ta "l UtS quer servir os interesses da ciasse niria uma direc<;:3.o eficiente nas suas lutlis, na 
o peraria e nao com olhos de pequeno burgues conquista de melhores salarios e de melhores ' 
que meno<spreza 0 sentimento de revolta dos cond ic;oes de vi'da, no combate contra a ditadura. ' 
trabai haclores ou os ignora e encobre com pre- t' pela realiza~aQ da revolu~a@ dempcratica e 
t ti rrsasaHtudes extremistas e sectarias. nacionaL 

.. 
A LUTA DA GLASSE OPERARIA 

Numa grande empresa monopolista-a CUF 
A luta dos trabalhadores da CUf do Barreiro, 

que vern d esde ha uns anos a destacaJl-se pe
la sua continu idad e e nal g uns casas pel a sua 
energia , acaba de registar urn novo exito parcial: 
urn aumento geral de salarios que abrangeu cer
ca de 90 por eento do pessoal. 

o aum ento foi atribufdo por escal6es de 4$00, 
S~;OO e 12$00. O~ Empregados reeeberam 10 por 
eento sobre 0 orden ado que auferiam. As mu
Iheres tiveram, de um modo geral, aumentos de 
4$00 It 6$00. 0 salario minimo da C0mpanhia 
passo u de 52$00 para 60$00 (homens). 

Esta nova subida de sal arios esta lange de 
cOl-res poncier as crescen tes necessidades ditadas 
pelo aumento do custo de vida. 

A exiguidade do aumento. provocou manifes
tat;6es imediatas de desagrado e indigna~ao. As-

Meios es peciais de 
Nem tudo. tem permanecicio igual aG longo. 

d'estes ultimos allo.s, n o. que respeita a formas 
de explorac;ao e de opressao patroHa~s, a form as 
de luta dos trabal'hadores e ao.s resultados do 
embate das duas fon;;as. 

A partir de 1962 o.s capitalistas da CUf PflS
saram a por em pnHica meios novos de explo
ra<;;ao e opressao da classe operaria. 0 «sistema 
do merito» veio substituir 0 «sistema do pre
mio » como fo.rma de fGrc;ar os operarios a pro
c\,uzir cada vez mais. 

Segundo 0 «sistltma do. merit,, :> o.s salarios
-base podem ser acrescentados eom sucessivos 
~umeBtos de 4$00, qiIe tamgem podem ser reti-

siml-Ia-se a COllCentrac;ao do. pesso.a l £Ie varias ' 
secc;oes nos escrit6rios, protestalJdo contra (Y 

facto da maior parte ter tido apenas 4$00 d e 
aumento.. 

Escasso, ernb~ra, 0. aumento foi uma resultan
te evidente da luta dos trabalhado.res da C U F. 
que se desenvolveu sob formas diversas, mas 
que girou em volta de urn aspedo .essencial: a 
melhoria geral dos salarios. E certo que essa 
luta nao atingiu nos llltimo.s tempos a intensida
de, firmeza, o17ganizac;ao,. nem se revestiu cit ca
racter colectivo que anuJllciasseo recurso a for
mas superiores de ac~ao. Este faeto. explica sem 
dllvida a pequenez do 2oumento e 0 longo tem-

1])0 que as trabalhadores aguardaram a satisfa~ao 
das suas reivindicac;oes. 

explorar e oprimir 
rad0s, baixan do a Femunera<;ao it sua base ini
cia!. Tudo depe llde da aprecia~iio feita ao. tra
balhador, a qual leva em eonta nao s6 a produ
c;ao realizada co.mo aco.ntece no. «sistema d(t 
premio", mas ta mbem, e muito, a ass iduidade 
ao senvic;o e a. comportam ento. Estas re visors 
aG «merito" dos trabalh adores sao efeetuadas
to.dos os tres meses , pelo que e constante quer 
a possibil idade de 0 atingirem quer de 0 perde
rem. Ve·se filcilmente como este processo v~sa. 
manter os trabalhadores mais forteme nte amar
r ados it disciplina da empresa e ao mesmo tem
po constituir um foco de p erman erlte rivali
dade e desuniao entre os companheiros de tra- -
b2olho. . 
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. A cria~ao da Comissao Interna da Empresa do continuo atraves de varias publ ica<;oes, lu
(ClE), a primeira institui<;ao patronal do gene- xuosas e caras, mas gratuitamente d1stribuidas, 
TO surgida em Portugal, foi uma inova<;ao de das actividades sociais e dos discursos dos pa
vulto e de Jarga repercussao nos habitos e nas troes e lacaios. 
<condi<;oes de luta dentro da empresa. Mensal - Juntemos ainda 0 crescente rccurso it diferen
mente, os patroes ou seus representantes e dele- cia<;ao nos sai<irios, nas promo<;oes e na distri
gados dos trabaihadores e funcionarios 311perio- bui<;ao das «braas» que ja vem de tras. 0 que 
res, rellnem para tratar dos problemas existen- ha de novo a assinalar e 0 grau ascendente em 
tcs e, como pretendiam os capitalistas, dar-Ihes que se faz tudo isso mantendo as maiores e mais 
solucao «em boa harmoni.a". Assim vemos os ca- flagrantes desigualdades entre as remunera<;oes 
l'lital1stas da CUf, atraves desta institui<;ao, tell- dos trabalhadores. 0 objectivo e aqui ainda e 
tar iludir os operarios, disfan;andoa escravidao sempre criar desuniao aplicando 0 principia 
a que os sujeitam. Escravidao que come<;a logo «dividir para reinar» . 
por se afirmar dentro da propria CI E: senoo 8 Os capitalistas da CUf que detinham to do urn 
()s seuselemen~os, somente 3 sao delegados dos portentoso aparelho militar de repre"ssao intei
<Jperar"ios, quando e certo que estes abarcam a ramente as suas ordens, trata ram de ape rfe i<;oar 
I'Ilaioria do pessoal; impoem-se exigencias de meios antigos ou de eriar meios novos, aparente
~nos de servic;o e born eomportamento (quer mente mais frageis , mas no fundo nao menos 
elzer, submissao) para a eligibilidade, que tern eficazes e mais vantajosos: os focos de desuniao 
.C0mo oOl1seqnencia a eliminac;ao ...... automa- entre os operarios, as Iiberdades a mascararem 
tica de l11uitos dos op~nirios mais capa zes para, escravidao, (J av ivar de preoonceitos negativos 
com firme za e honestidade, defenderem os in- ainda existentes em certos trabalhadores, a cor-
ieresses da sua classe. rup<;ao , etc . . 

Acompanhando estas inova<;oes nas form as de Nos nao devemos, seguramente, desligar esta-s 
·explorar e oprimir, os capitalistas da CUf lan- inova<;oes da situac;ao vivida na empresa e no 
-c;aram 'uma intensa c<lmpanha ideologica. Sao Pais. Em 1961/62, Esteve no auge a luta do pro

. :seus conceitos fundamentais a «harmonia de letariado e do povo. Na CUP, 0 mesmo auge 
. classes», 0 «interesse mutuo de patrao e opera- se registava: uma combativ idade assinalavel, 

rios", a «familia que ambos constituem ", a uma unidade firmada, a reajiza<;ao de parali-
« 11] <iXI]11 a prodl1tividaoe e actividade dos opera- sa<;oes e concentrac;oes, urn abaixo -assinado 
rios, como (mico meio de melhorar os salarios» gigante (4.000 assinaturas) e, em vesperas do 
e outros l11ais ,do mesmo estilo. Esta pro paga n- lOde 1Vla io, a conquista dum aumento geral de 
<la ideologica, ampla e persistente, faz-se de mo- salarios. 

Res!Josta dos trabalhadol"es it "of'c'h silJa'," patronal >~ 
. Censeglliram os capitalistas da CUf atirlgir da propaganda patronal, uma arena de 'ch9ques 

()S se us objectivos?-Nao, plenamente. Sim, em constantes e, nalguns cases, acesos entre traba
]Jarte. Aqllela parte ern que ainda l11uitos traba-
Ihadores se deixam enlear pela propaganda, cor- Ihadores e patroes. Em lugar de se mostrarem in-
Temper pelas pequenas vantagens (0 ntllnero de diferentes face it CIE, os trabalhadores tomaram 
,operarios de c;hefia e enorme.), ludibriar pelo «s"is- a of ens iva e desde sempre tern conseguido, no 
1ema do merito", sujeitando-se a trabalhar de- conjun to, assegurar a elei<;ao de deJegados fieis 
salll'ladamcnte e em concorrencia aberta com os ~. classe, rechaGando quase invariitvelmente os 
seus camaradas. Aquela parte ainda em qu,e a ClE principais lacaios que tern pretendido fazer-se 
tem iludido muitos operarios que a consideram eleger. Promoveram m(lltiplas reuni oes de sec
.como a (mica forma de luta valida ou baralhando <;ao com a participa<;ao de dezenas de trabalha
ideias a outros que, ao contrario, pensam que e dores que no seu total mobilizam largas massas, 
<iesconhecendo a sua existencia que 3e anularao discutindo abertame nte os sellS problemas e for
()s sellS efeitos negativos, entre os qeais a pretcn - mulando com vigor as suas reivindic;aGoes. Nas 
sa il\'galiza<;5.o de tudo que se Iat;a fora dela eo reunioes com a Administra<;ao , os delegados, 
"conseqllcnte temor de trilha!.- 0 caminho da Juta cumprindo 0 mandato da ~"nas sa operaria, tem 
<l irecta das ma·ssas nos 10cllis de trabalho au exigido repetidas vezes, insistentrmente, cnergi
junto dos patroes. camente, as snas reivindica<;oes. Desta forma, a 

Em contrapartida, " os trabalhadores, na sua luta na ClE acabou POl' Ihe raspar os tlltimos 
generalidade, tem assumido uma atitude acerta- resi dllos do verniz que acaso ainda conservasse, 
<ia face aos estratagemas patronais. 0 «merito», despeda<;ando 0 mito da «paz de classes ", da «fa
iem.no den unciado como foco de divisao, exi- milia CUf", do «patriio amigo. companheiro e 
gindo a sua integra<;ao no salario e procurando irmao dos openirios», etc,; etc .. Acossados pela 
.que todos se mantenham solidarios, em vez de delOidida luta dos trabalhadores, os patroes pas
se cnvolverem em rivalidades. Com frequf:ncia, saram a usar abertamente da forc;a re pressiva, 
-cle te m dado origem a pll.r.aJj~a.c;,oes , concenJra- dos castigc:s, ,dos desped~mentos. foi yrccisa-
,socs e aos. mais variados protesifJQ.s. , ;wnrte ,aqUllo a que se aSSlstiu no ana fll1do. 

A CI [:: , es:a tem sido, em vez "Cle wn Yelculo . Estes factos seriam suficien,tes ; para mostrar 
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~a evidencia que a linha estabelecida, preconizan
,do a utilizac;ao da CrE pel os trabalhadores, foi 
·e e acertada, Ela cria dificuldades e entraves as 

res. Se nos ,.ultimos anos nao se tem deixado do-. 
minar, promovendo sempre llltas e fazendo-as 
ehegar a pont06 altos, os trabalhadores nao tem 
conseguido fa~e~lo em grau sufioientemente forte 

-formas superiores de luta (para isso os capita- para levarem de vencida os capitalistas obrigan-
listas da CUP a criaram). Mas nao e desconhe- do-os a aeeitar, no todo ou na maior parte, as 

,ce'ndo-a qne essas dificnldades podem ser ven- snas mais importantes reivindica<;oes. 
·oeidas. Por tal caminht>, jamais se alcan<;ara qual- Esta observa<;ao nao deve ~pagar 0 valor da 
,quer resnltado positivo. As snas conseqnencias luta que os trabalhadores da CUf do Barreir0 
seriam uma manobra. mais faeil para os patroes, tem desenvolvido nem os efeitos do recente au-

.Ao contrario, conquistando-Ihes 0 terreno da mento de sal<irios. Trata-se de uma iuta digna, 
pr6pria CIE, neu tralizando-a como instrumento rija, que 56 uma forte conseiencia de c1asse e 

.da snademagogia e, ate, transformando,a num nma ac<;ao incessantepoder,iam conseguir. Le
meio' de desmascaramento e pressao sobre eies, vem-se em lin ha de eonta os especiais poderes, 

,,(}S trabalhadores v~n_cerao as difieuldades eria- patronais de re pressao e manobra que tem de 
d.as pcla CIE- e abnrao cammho.para !ases supe- cnfrentar. Sao os poderes dum gigantesco grupo> 
nor~s .d.e luta. Este p.onto de vIsta nao exc1uI a ~ monopolista, cuja caraeteristica principal resi

,posslbll!dade de ser Justa a bOlcotagem d~ CrE d" na utilizal;ao , no mesnao elevadG graLl, dos 
·em certo momento. Mas esse momenta sera ~pe- meios mais violentos de reprimir e dos meios 
;nas aguele , e!.ll que as massas revelem manlfes - «pacificos» de paralisar e dcsunir; meios que 
tas dISP?S iC;<?~S pa.ra as formas, supenores de VaG desde a for<;a miiitar ate it larga capacidade' 
.luta e at~ ':,5 Ja esteJam a emprega-.las. fora des- financeira para c'Orrompe r, levan tar fachadas, 
,sas condlc;~es, e enqLlanto .se mantIverem os ~er- sustentar propaganda>, eriar ilusoes, alimentar 
~os actLlalS do s~u fU~1C10~lal11ento. (0S cap~ta- lacaios, pagar ag.entes e fazer concessoes men,,

:Jlstas da C;:Uf po~em .vlr a Il1troduZlr restr!l;oes res desviando as atenc;oes do esseneial. Se atrf
·.ou a pratlcar arbltranedades que alterem como . buirmos 0 devido peso a esta especial s1tua<;ilo 
peltamente 'Os dados do probl erna), 0 abandono dos trabalhadores da CUf e os obstaculos cor-

,.41a CrE 56 aos pat roes favoreeera, respondentes que tem de remover, nao deixare-
Todavia, uma coisa e certa e importa q ue pa- millS de considerar as luta~ ali travadas como 

' ra· ela virem a sua aten<;ao todos os trabalhado- das mais reievantes. 

A necessidade das for .mas ' 8uperiol'es de auta 

' Niio cleve bastar aos trabalhadores da CUP a 
,satisfac;iio de tal reconheCimento . As debilidades 
"de que tern enfermado as snas lutas sao muito 
::grancies, scm exc1uir a que levol! ao recente ,au
"mento de salarios. 

Isto significa que os trabalhadores precisam 
" de dar mais um passo em frente, anular os fins 
rdemag6gicos da crE, continuar a travar a luta 
,:pelas . suas . reivindicac;oes, eonservando uma 
:apreciavel unidade e utilizando a «cera», as pa
, ralisa<;oes, as c'Oncentra<;oes e outros tipos de 
., ac<;ao, incluindo a greve. Precisam mesrno de 
, alcan~ar impurtant~s vit6rias neste terreno. 
Tern lu lCido, mas precisam de lutar ainda mais 
·e ale o nde for preciso, II lim de imporem a 
,sua vo ntace, 

Sera necessario corrigir enos comctidos: a 
' falta de persistencia nas reivindica<;oes postas e 
"na agita<;ao e organiza<;ao da luta ptlas rriesmas; 
,-a falsa avaliac;ao das for<;as em presenc;a e a 
·consequente formulac;iio ou de reivindica<;oes 
-ex.ageradamente grandes (exigencia simultanea 
,rieaumento geral de salarios , pagamento do 7° 
·dia e salario igual para trabalho igual) ou em 
·termos demasiado esquematicos que nao favo
-recem 0 desenvolvimento da luta, antes a con
,duzem ~ estagna<;ao quando nao ha condi<;oes 
paraobrigar 0 patronuto a ceder sem delongas 

r{eol-ocaC;ao de t!ma 56 reivi,ndica<;iio e nenhllma 
<0utracrrguanto nao satisfeita a primeira). 

Mas sera sobretudo necessario que os traba
lh adores da CUI" introcluzam, des tamb-em, no
vas meios na sua luta de cJasse: as gral1des COl1 -
centrac,;oes e paralisa<;oes, as redu<;oes gerais de 
produc;iio e a greve . , 

Nos ano~ de 1963 a 65 e 1966, os ·trabalhado
res ian<;aram duas fortes lutas, pel as suas pri.nci
pais reivindica<;oes. Mcsmo assim, 0 patriio re
sistiu, embora tend-oque fazer apreciaveis -Qon
cessoes. Nao obstante, em 1963 organizou-se 
urn abaixo-assinado que foi 0 maior de todos 
(5.000 assi naturas); em 1964 e 1965, vermCOtt~5e 
uma onda de indignac;ao impet\losa que se -con
eretizou sob varias form as, entre elas a «cera", 
culminando com paralisa<;oes nalgumas seq;oes
e eoncer.trac;oes; em 1966, os trabalhadorcs tra
varam uma ,lnta persistente e coraj osa no ambi
to da CIE, on de, em reunioes sucessivas em que 
participaram largas centenas de operarios e' em 
tempestnosas reunioes com 0 patrao, exigi ram 
o pagamento do 7° dia e aumento de salarios; 
ainda pOl' esta-mesma reivindica<;a.o foi dcsenca
deada uma campanha de rcdu<;ao de produ<;aoa 
qual, apesar das snas limita<;oes, nao deixou de 
se fazer sen tiL 

Mas rnostra tambem como estiio ausentes- :\s 
formas de luta mais decisivas, organizadas e 
desencadeadas a escala de toda a empresa. Q ue
rera isto dizer que e imjJol5siyelatingir esse pon
to?- Cremos bern que nao. 
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Unam-se 05 trabalhadores ainda mai s; colo- com bates, conquistanLas suas pri.ncipais reiv,in
'quem com continuidade e persistencia as reivin- dica~oes, 
dicac;oes que forem do profu ndo desejo da gran- Aos eficaze£ processos de exp) o:ra<;ao e opres-, 
de massa; criem as snas pr6prias com iss6es de sao dos poderosos capitalistas daG:lJF, aos seus, 
iUnidade que fomentem na luta no local de traba- meios ,de acc;ao-devera,o responuer as tralJal ha
Iho '-e l11eSH10 nas reunioes da CIE; travem a "lll- dores com todos os meios da ainda mais pode
t a na CIE e simultaneamente fora dela, com ac- r.osa c!asse,operaria: maior e mais firme umida
c;;ees nas secc;oes e escrit6rios, junto dos en car- de na aC9ao, maior organiza<;ao, maior deoisao' 
{"egados e do patrao; elevem a luta a fOfmas supe- a avan<;ar ate onde for pre.oiso :"ate :l.S grandes.r 

r iores - e, veremos como 0 proletariado da GU f, concentra90es e paralisa90e.s" a redu~ao geral.( 
que j:i provelU a sua capacidade para os grandes de produ~ao, it greve. 
~"-~''''''''''K_o!so''';_''_III.II':;'''.'''!I'~:''''.':iII'''_'''~c;;.I::!'JI..la.~l.~='5=~=~"~IP?r.;~-~'_~~~ __ ~_ ..... ~ __ 

A 

Para a 

• no ~ 0-

eXperlel~Cla da Revolu~aa 
Outubro Sociaiista. de 

luta da cJasse , 0 " operarJa ~1Jortuguesa 
A conquista do poder pela classe oper;iria rm- Em 1919, os trabalhadores portllgueses criam1 
, . sa, a 7 de Novembro c;le 1917 (25 de Outu- a primeira organiza<;ao de vanguarda-a liga-_ 
bro llO antigo calendario) supge como 0 maior MC);dmalista-q ue defende a necessidade da cli-
cacontecimento hist6rico da nossa era, ass inaJan- tadura do proletariado e desenvolve uma Jarga " 
do 0 eOll'lec;o da destrui9ao do sist~ma capital is- campanha em torno da Revolu 9ao Socialista del 

' ta mundial pel c proletariado revoluoiomirio eo ·· Ol1tubro, Em 1921 surge 0 Partido Comunista.! 
tri unfo das ideias do socialismo cientiHco, Portllgues que sob a in,flllencia da Revolu9aO ' 

Destruindo a base econ6mica do capitalismo, de Olltllbro irnprime novos rumos ao movimen
]Jl.mdo hm ao regime de miseria e ' de expJora- - to' opera ri o no nosso Pais. 
910., a R(lvolt1(;ao Social ista cie Outubro colocou ' Estim ul ados pelos sucessos da Re-voitH;,ao So
nas maos da classe operiria e dO's trabalhadores eialista e pela onda de lutas e revolu<;ees que: 
.as meios de prod1l9ao, entregou a terra aos v:lrreram a Europa, os trabalhadores- portugue
'camponeses, libertc:lU as na~oes ' oprimidas do ses ,lanc;am-se em poderosas aq;6es contra ;I" 

velho imperio tzarista , elevou-as a categoria de - explora9ao capitalista. 0 ana de 1918 conhece 
n a<;o es livres, soberanas e igllais em direitos, gran des lutas dos trabalhadores rurais. A luta ,_' 
instauroll a ditaclura do proletariado, a demo- pela posse cia terra come~a a ganhar a cons
cr-acia para os trabalhadores, sob a forma de es- cieneia dos operarios agricolas em certas zo nas . 
tado socialista SGvietico. do Alentejo. Em Val e d e Santiago os trabalha- .. 

'" Revolu<;ao Socialista de Outubro fez sair adores ocupam as terras dos grandes proprieta
Rli,sia da guerra imperialista cle 1914 · 18, l iber- rios e pretendem explori-Ias em seu provei tlD. 
tou os povos da Russ ia da dominac;ao do capital Uma impi~dosa repressao se abateu sobre e Jes. 
estrangeiro, concedeu it Mulher clireitos iguais e prOVOCOLl deportac;oes para Angola. 0 ano de ' 
110S do Homem, conduziu 0 Pais pela via do so- 1919 assinala 0 ascenso do movimento openlrio
<cialismo, transfo rmou> este no mais poderoso portugues com greves sucessivas que abarcam, 
hasWio da paz e da 'independencia dos , povos . sectores importantes, 1110bilizando os operarios-' 

A Hevolu<;iio Socialista de Outu bro demons- eortioeiros, metalllrgicos, dos tabacos, da' cons
:trOll 0 papel de vanguarda da c1asse openi.ria t ru<;ao civil, maritimos, ferroviarios, gr<ificos,. 
:II(l constru9ao da nova sociedade, a sua for~a industria de calf,;ado e outros. Ate 1924 a luta 
rev,olucionaria, 0 seu heroismo e capacidade de da c1asse operaria nao cessa de creseer, apesar ' 
hlta, sob a direc<;ao do Partido Comunista, for- cia encarni9ada resistencia das for9as capita Iis
jalldo e fortalece ndo a alian~a Gom os campo- tas e dos governos que as servia111. 
neses, com as massas trabalhadoras da cidade e A c1asse operaria portuguesa sandou eom ju-., 
.do campo, com os soldados e marinheiros, .pa- hila a vit6ria do proletariado na Rovolu<;ao S~- . 

_ ra marcharem ao assalto da velha ordem oapi- cialista de Outubro e partieipou nas 111ultiplasr-
tal1sta e in staurarem 0 sis tema do socialismo. ac<;oes dos trabalhadores it eseala in ternacionat , 

Sob a influencia cia Revolu~ao Soc,ialista de contra a interven9ao es trange ira, que visava es--' 
Outubro, a classe operaria portuguesa ganhou magar a jovem repllblica sovietica. Na Conle--' 
urr.a nova eonsciencia da sua forc;a, das - suas · renda Naci on al dos Transportes, realizada em.' 
possibilidades de luta e buscou novos caminhos feve rei ro de 1920, GS trabalhadores portugneses~ 
para a conquistada sua emancipa9ao com pl eta, tomaram resol uc;6es para sabotar 0 envio dele' 
1ibertando-seda influencia do anarcosind)ca- tropas, munio.oes, armas e viveres a contra-re-
lis1110 e dos c\9nceites reformistas que domina- Yolu<;ao, reafirmando a , sua soUdariedade all' 
ram 0 movilJlento openhio em PortugaL proletariaoo rnsso. 
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N.ov()s Camlnf!o '~ 
so b r e . a ba s e de U 111 a e x p e i'i e n cia his! 6 I'i c a 

As li<;;oes do g rande Outubro sao ensinamen- rna comduzini it clestrui<;ao·; do poder do capita
·'tos do marxismo-Ien inismo em que assentil: a , lismo e it instaura<;iio das0ciedade soc:ialista_ 
.estrategia e a tactica dos partidos comunistas e Mas a luta CDntra 0 sistema capitalista e uma 
"operari os, em que se baseia a l uta do proieta- luta d iffci l e dura que exige 0 conhecimento da. 
d ado revoluciomirio peJa conquista da Demo- doutrina rnarxista· da estrategia e cia tactica re-

.£ racia e do Socialismo. Vo lllcionarias, que exige a existencia de u m.a: 
O s ex itos da Revolu<;ao de Outubro es1.ao vangnarda organizada-o Partido do proleta

'.expressos na edifioa<;ao do socialismo na Uniao riado-apto a conduzir a luta dos traba lhadores 
.Sovietica, ,na t ransfo rma<;ao de um pais agrario, e a orienta- los nas conclic;oes mais com plexas 
.;atrasado, mllna polencia indnstrial avanc;ada, ate it vitoria finaL 
.quecoiocou as c0J11quistas da Ciencia e da tec- A vitoria da Revoluc;ao de Ouiubro foi pos
nica ao servi<,;o do bem·estar clos trabaihadores, sivel porque it frente da c1asse operaria se eu 
que pos fim ao cl esemprego, it insegu ral1t;;a do cOlltrou um partido de tipo no vo, temperado na. 

,di a de amanha, it incuitura do povo, que se lan - ac<;ao, armado de Ulna_ doutrina revolucionar ia, 
·<;ou na conq ui sta do cosmos, que con'stro i ja as ° marxismo-leniaismo, soldado po r uma fen·ca. 
bases tenico -materiais do comunismo . disciplina, gozando da confianc;a e do apo io das 

Os resuitados da Rtvclut;ao de Outubro me- ma is amplas · Hl3.SSaS laboriosas . 
. dem-se nos progres:;os 'alcanc;ados em cinquenta « 0 Partido BoJcheviqlle reurliu Il um a s6 tor
.anos de poder sovietico, nos beneficios traz idos rente revoluciona ria a luta da classe opera r ia 
.a cl asse operatia, aos camponeses , aos intelee- pelo socialismo, 0 movimellto do povo a favor 
--tuais, it mulher, it juventude, pelo regime socia- da paz , a luta camponesa pela terra, a lu(a de. 
l ista tr iunfante. Mede m-se pelos progressos , do libertac;ao nacional dos povos op ril1lidos da 

·socialismo no mnndo, pela existencia do campo Rllssia e canalizou estas for<;as para a abo li ~ao 
~soci al i sta, pe los exitosc1os movimentos de liber- do capitalismo » . (Programa do Pa rt ido Comu
-tac;ao nacional, pelo crescente desenvolvimento n iSli5 da Uniiio Sov iefic i:l - edi<,;ao Po,[ugues:a)_ 
·da luta dos trabalhadores , pelo pape! determi - A expe r icncia da l'\cvo luc;ao Socialista de Ou
nante que cabe it classe operaria internacional tubro demonstra it c1asse oped.ria portug-uesa 
na iuta pe la clemocracia e ° socialismo, pela que nau e possivel destru ir 0 regime fascista e 

' independencia nacional e a paz. realizar a revolu<;ao democratica e nacional sem 
Desde, que a classe operaria portuguesa se" realiza r a alian.;a con] os camponeses, base inc

encontrou no centro da luta anti · fas cista e po- dispe nsavel da ullidade com os outros sectores 
pular e se tornou a sua fon;a de vanguarda, a sociais e as forc;as anti-fascistas que se opoe m a. 

-experiencia ela Revol uC;i'io Social ista de Outubro di tadura, sem refo rc;ar 0 cOl1lbate contra a domi
:ganh oll nma ' major projec<;ao, pois permitill ao l1a<;ao colon ial e a guerra ,conduzida pelos mo
proletariado revo lucionario e ao seu Partido nopoiios cap italistas em Africa , sem refor<;ar, a. 

' Comunista a busca de so \w;;oes apro pria das it ac<;ao em defesa da paz e da independencia na
Juta contra a d itadura fascista e 0 pode r dos cionaL 
'm onopolios , a elabora<;ao cle UlTla estrategia e Tal como 0 comprova a experiencia do pro
·<tact ica que possibilitem a vitoria das for<;as de - letariado russo, nao e possivel empreend er a des
mocrat icas. Nao se trata de refazer 0 caminho trui<;ao do estado fas cista no nosso pais e realizar 
.do grande Outubro, mas de retimr deste aconte - a revo lut;ao democr{ttica e nacicmal, sem um:J 

·'·c il1l ento de repercussao internacional os ens ina- luta ideologica activ3 contra os conceitos opor
'-.rne ntos que e,le comporta para a realizru;ao da tuni"tas que pretendem en tregar a direc<;ao d@. 

revolu<:;ao democraiica e nacional, para a luta movimento popular e democratico aos repre-
.da classe operaria portuguesa. sentantes das for<;as mo nopoli stas, sem uma ba-

Que nos demonstra a experiencia do proleta- talha politica tenelente a co m bate r os elTDS t:ic
u iado r usso? f:la demonstra-nos que nao e pos- tieos i de apreciar,;ao da situac;ao nacional, que 
siveI vencer 0 poder dos capitalistas sem uma eonduzem ao imobilismo, 11 inac<;ao, it i,mpoten

"Iuta pe r tinaz dos trabalhadores, pe la conq uista cia politica Ol: seguem caminhos in ve rsos, con
.d os seus dire itos, l1tilizando as maig. variadas for- sielerandq que amadureceram as condi<;oes para 
'.mas de acC;ao no terreno ilegal, lega l e semi-Ie- se passar imediatamen te it insurrei~ao at raves da. 
gal, de modo a desenvolver a sua consciencia ac<;ao de pequtnos grupos armados , condenan-

·d e c1 asse . a radicar a necessidade de novas e do des te modo 0 movi mento democratico ao in
-m ais profundas I11 tas, de modo a ,fOl'ja r a expe- sucesso e a uma tragka derrota . 
'r iencia revolucionaria que ha ' de :determinar a Nao e poss,lvel der rubar a ditadura fas cista 
,.conquista do poder. S6 a luta da c1asse operar.ia ,sem a -acc;ao das massas populares, sem 0 dese n
.ahre 0 cam inho it sua total emancipa<;ao. So a volv imento das snas lutas, sem 0 entrelac;amento 
~l 11ta. persi stel'lte, plena de <:bnegac;ao e d e herois - das, tutas eco n6micas e politicas, se m as forma,$-, 
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;tegaise ilegais de acc;ao, sem a exi stencia da or-Comunlsta Portugues, um combate tncessante, 
:ganiza~ao que assegure a oontinuidade da luta organizado em v:hios .pla.nos, tomando formas 
.das massas populares e co'nduza estas ao levan- diversas que mobilizem, cia apos dia, novas 
tamen.to nacional, a insurreic;ao armada, 200 der- fon;as da classe operaria e das massa~ trabalha
xubamento da ditadura. doras, que passe do dominic cia empresa para 

AD analisar a experiencia Cia revoluc;ao de 0 da regiao , para 0 do mesmo ramo industrial , 
3 905 Lenine assinalava que «so a luta eco no- estendendo-se ao Pais intei r0 so b a forma de 
-_'mica, que so a luta pelo mel horamento im~dia- lutas reivindicativas por aumento de salario e 
-{.o e directo da sua sorte pode abalar as camadas melhores condic;oes de vida, pel a satisfa~ao das 
Tl1 ais atrasadas das massas ex ploradas , ednca-las reivindi o c;oes fund amentai s das ampl as mas
-verdadeiramente e na epoca revolucionaria fa - sas laboriosas dos cam poneses , do~ in ttl ectua'is, 
zer delas em alguns mes'es um exercito de (0111- da juventude, das HJUlh eres, abarcando a luta 
JJatentes politicos ». pela paz e contra as guerras coloniais, englo-

:0 dominio ,de uma ditadura fascista em Por- bando a conqnista da democracia e da indeptm
·<ttig-al, Jigado a intensificac;ao do ttrror e ao dencia nacion al, ate qu e atin ja a fase decisiva 
-refon;amento do seu aparelho repressivo e es- do levantamento nacionaJ, da luta unificada con
tatal ,nao .permitem considerar uma soiU(;ao tra a ditadura, da in surrei~ao pop ular. 

-:-pacifica do problema politico portugues no Inspirado nos ensina mentos da RevoJw;ao 
:cScntido da democracia. Agllardar que 0 fas cis- Socialista de Outubro, 0 Partido Comunis ta 
..rno se esgote a si proprio, .pelo jogo natural Portngues conduzirft a classe operaria e 0 povo 
,das suas contradic;oes inkrnas e condella r a it _vitoria, reforc;ando 0 seu traba lho de organi
hIta popular e democrMica as posi<;oes capl- zac;ao it escah do Pais, fortal ecendo e amplia n-

,-tulacionistas, e entregar a solu<;ao dos proble- , do a sua Iigac;ao com as massas, conduzindo 
mas l1acionais as fon;as politicas que se opoem estas na Slla iuta diaria, educando-as, treina ndo-
~o triunfo da democracia e ao ·desenvdlvimento -as, unindo-as, preparando-as para form as supe
<riemocratico do Pais. riores de acc;ao, p_ara 0 assaI to final contra a 

A luta contra a_ ditad ura fascista exige, como ditadu'ra, para a realiza<;ao da revolu<;ao demo
Iepetidas vezes 0 tem assinaJado 0 Partido crMica e nacional, para 0 triunfo do socialisl11o. 

A luta dosportuarios doe lisboa 
, . 

<OS portuarios de Lisboa enoontram-se em luta que utilizam os seus agentes com 0 objectiv~ de 
pela conquista de reivindicac;6es im ed iatas. dividir os trabalhadores e de manter sobre eles 

T rabalhadores sindicalizados e nao sindicali-
:::zados, que tern dado provas de combatividade, 0 peso da explorac;ao, sem que se vejam obri-
-vem recorrendo a formas varias de ac<;ao, sem gados a sati sfa zer as reivindica<;oes formulada~ . 
<,q ue 'ate agora tenham conseguido a plena sa- Vencer esta situac;ao, unir, org-anizar e orientar 
1 isfaC;ao das suas necessidades. Esta situa~ao . os portuarios, quer sejam sindicalizados ou nao, 
<esta largamente ligada as condh;oes em que 0 e uma necessidade imperiosa, sem a realizaC;ao 
-.movimento se processa, as jefidencias que re- da qual se torna diffcil fazer vergar 0 patrona

;gista e as manobras do patronato e do governo, to e as allioridades fascistas . 

Os resultados da 'unidade e da luta 

Atentemos na experiencia da luta dos portuft
--rios de Lisboa no decurso do ana passado. faz 
~-agora precisamente um ano que os trabalhado
_Tes do porto de Lisboa se lanc;aram em greve 
:pela conquista das suas reivindicac;oes e em par
,icular 0 aumento de sa larios, recusando-se a fa
,::zer horas extraordinarias. Em consequencia des
csa greve, grande nllmero de barcos,ficou paraii
'sado' no porto de Lisboa, sem movimento de des
< arga durante varios dias ou partindo sem te
:£em efectuad,o carregamentos. 

5sta luta foi, ~prtecedida de l1m.a _persistente 
c -acc;ao legal atraves do sindicato e da apresen-

tac;ao das suas reivindicac;ocs. As propostas-do 
Gremio dos Armadores e do Instituto Nacional 
de Trabalho sabre 0 novo contraio colectivo, 
os portuarios responderam com uma recusa, 
pois 0 dOcllm ento nao satisrazia as suas rei vin
dicac;oes. Apos vftrias diligencias junto do sin
dicato, do '.1Vlinisterio das Corpora<;oes e do 
1. N. T., foi reso lvido iniciar a greve com 0 

apoio de todos os trabalhadores. Os portuft
rios fundiram os seus interesses, reforc;aram a 
sua unidade e deram inicio a um movimento 
grevistico que durou 35 dias e terminou com 
uma vitoria '- No decurso da greve, os tralJalh~-
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dores realizaram varias reUl1lOCS e COl1centra- trial, a uma regiao, ao Pais inteiro, os trabalha--
!;; i5es no sindicato, reafi r mando a sua unidade dores estao criandd as condi~i5es para a su:!'_ 
e disposic;ao cle luta e in sistinclo na satisfac;ao total emancipac;ao, porque estao reforc;ando ll'.

das suas reivindicac;i5es . roi a unidade dos por- sua combatividacle e l!nicl~de, pnrqlle es~ao me
lu&rios [o i a sua d is posicao de luta que per- ' lh~rancl0 a sua org~n.lza~ao, _porque estao c0!l--

.. '... . ',qlllstanclo novas relvll1dlCaC;O es , po rque se .estacp 
m ltira m IOIClsr e manter a greve e leva -Ia a . tmina ndo para nova, lutas que hao-cle condu--
born resultildo. zir ao clerrubamento do poder capital ista. 

A greve e uma importante arma de Juta nas- Para qu e uma greve seja vitoriosa precisa d e: 
maos clos trabal hacl ores, contra a explora~ao ca- assentar sobre a uniclacle clos trabal haclores, so
p ita]ista. for~a 0 patronato a ceder, em face bre a sua firme di s posi~ao cle luta. A%im suce
dos 'prejuizos que Ihe acarreta urna parali sac;ao deu com os portllari os cle Li sboa , em meaclog:: 
de trabalho. A gre ve robustece a capaciclacle de do ana passaclo. Por esse facto 0 patronato e ().~ 
luta clos trabalhaclores, refo rc;a a sua uniclade governo se viram obrigaclo s a negeciar corn O~ 
e organizac;ao, cla-I hes uma no<;ao mais exacta trabalhado res um cont ~'ato colectivo provisorio,., 
da sua for~a e do papel decisivo que desell1pe- satisfazenclo parcial mente as suas reivinclica-
nham na sociedacle capita lista. A greve robus - c;oes e clei xanclo para seis rneses depois a solu-
t ece a co nsci encia de classe dos trabalhadores, c;ao .los problemas sob're os quais nao foi pos
ensina-os a lutar pelos seus direito s. Alargan- sivel chegar a acordo e que fic ar iam inscfi fos t1~ 
do a greve de uma empresa a um ramo indL:3- contrato co lectivo defini tivo. ". 

Co n t r a as man 0 bras d e' d i v i sao 

A unidade e a luta; dos portuarios 

Qual a situac;ao que neste momenta ex iste cordante oom os interesses dos trabalr;-adores~ 
entre os portuarios de Lisboa ? face a explora- Enquanto os portuarios si ndicali zados se opiiem 
Gao patronal, face a luta pela conquista das suas- a ass inatura do contrato, porque nele se nao
reivindica~oes, os trabalhadores encon tram -se consideram as reivindicac;oes formuladas, os; 
divididos. Daq lli decorrem serios prejulzos para ' trabalhaclores nao sinclicalizados desejariarrt_ 
a ctlllduGao da sua luta. ve-Io aprovado, por Ihes a tribuirem algumaso 

o facto de existire m en tre os portllarios duas das regalias pelas quais lutam, como po r ex'em
categorias-os sindicalizados e os nao sin61i- fllo ,a promessa de sindicalizac;ao efecti:va (ac
calizados, a quem chamafu os trabalhadores da ' tual'::lente, em?ora descon~ando jJa r~ 0 ~ll1dlCa
rua, os primeiros totalizando 1.500 e os segundos to nao ben ~flclam ,de regal!as ?a ~ll1d.l ca ll zac;ao )_ 
cerca de mil - tem sido motivo de divergencias Neste amblente, ha entre os sll1d lcallzados pou-· 
e de divisoes no seio dos po rtuarios. E de sa- c~. entusi as mo no aroio. as . rei.vindicac;oes pro- 
l ie ntar que 0 patronato e 0 governo tem sabido pI.las do. pessoal n~o Sll1dICah_zado, 0 que tem!. 
aproveitar habilmell te esta situa<;ao para levar a cnad~ dlfl.culdades a sua soluc;ao. 
agua ao seu mOlnho, procuralldo acentuar essa Es~a mals do que ultrapa~s~d.o 0 prazo Dara:. 
divisao por formas variadas para emperrar 0 a assll1atura do contrato defll1 ltt vo de trabalhor 

desenvo lvil11e nto da luta. ' que devia ter entrado em vigor em Dezel11br()o> 
Ate ao presente momenta nao foi ainda as- passado. Os portuarios nao podem deixar ar

sin ado 0 contrato colectivo de trabalho em que rastar a presente situa<;ao. Entretanto 0 patro-.. 
se devem inserir as reivindicac;oes dos trabalha- nato continua a manobrar para manter a divi
dores que ficaram por solucionar no contrato sao dos portuarios, sabendo que este e 0 mel hor 
prov isorio . 0 documento do patronato e das processo de nao satisfazer as suas reivindica
autoridades fas cistas pretende impor em defini- <;oes . Coloca-se com toda a urgen cia a neces
tivo as normas do contrato assin"do em ]unho , sidade abso lu ta dos tra bal hadores lu ta rerrw 
mantendo os mesmos salarios. Os portuarios com lirmeza pela assinetufa do contrato (;0-

hitam IJela extensao do salario dos trabalhado- leclivo, de ultrapassarem as suas divisoes, 
res do 1° turno , que foi aumentado em 32$00, ocas ionais e apresentarem uma (rente com um'] 
aos trabalhadores do 2° e 3° turnos, acrescido contra 0 pa tronato e as autoridades lascista!ir 
de 50 e 100 por cento respectivamente. O gre- iutando u n idos pelas reivindic8~6es que to- ' 
mio dos a rl11 ado res quer fixar as percentagtns dos apoiem . Do mesmo modo que as reivin di-.. 
em 30 e 60 por cento. Ha ainda outras reiv indi- ca~oes dos nao sindica li zados nao devem rerir 
cac;6es, como 0 quantitativo do pag'amento das os , interesses dos sindicalizados, tai:,bem as rer-' 
h oras das refeic;i5es, das horas extraorcl inarias vindicac;oes destes nao de ve m prejudicar os in- · 
logo a seguir ao turno, a percentagem a pagar teresses dos trabalhadores cia rna. A unidade 
pelo trabalho com carga nociva tox.ica, em dos po rtuarios e uma garan tia de vitoria. A ex-
grane!, mo lhada, etc., que exigem so lll~a0 con"' periencia do al~O passado assim 0 demonstra. 
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Numa Assembleia Oeral foi dada a Direccao pria diret':t;;ao, se cIa e'de facto composta de ho
rla Uniao dos Sindicatos do porto de Lisboa mens serios, nao deve !evar a cabo semelhante: 
plenos poderes para negociar. Os portuarios reso!u~ao, E em estreita ligat;ao com os portna
~ao devem aceitar nma tal resolUl;ao, mesmo que ' 
se trate de uma direc<;ao honesta, pel as conSt- ri0s, expressando os sens intcresses e defel1den-
quencias negativas que pode trazer, pelas mano- do-os com firmeza, que os dirigentes sindicai~i' 
lJras em que se podern ver ehvolvidos, A pr6- honestos devem proceder. 

ObjectilJos comuns e llma luta unida e corajosa 

Piirece- nos correcta a opil1 iao de Ul11a 'gra 11 de 
-parte clos trab~.l hadores de am bas as catt~R-orias 
que defendem a aprese nta<;aCi de- urn l1l'Il11ero 
determinado de reivindica<;6es fundamentais que 
possam mobilizar todos os portuarios e em tor
no das quais se desenvolva uma luta "unida. Es
.sas reivindicat;6es poderiam sel:' 

a) I mediata si ndicalizac;ao clos trabaUiado
res cla rna; ' 

b) Eliminat;ao daexigencia do registo cri
minal limpo e cla 4a dasse para efeitos 
de sindicalizat;ao e nab pagamento de 
cota enquantc>' a sindicaliza~ao se nao 
dectivar; 

c) Aumento geral 'de salarlos de accrdo com 
o aumento do custo de vida, .para todos 
sem excepc;ao, com efeito errrtodos as 
perfodos de trabalho; 

d) Negocia(:ao de \lm novo contrato colec
tivo de trabalho em que fiquemA onsjg-. 
nadas estaS reg-alias, assim como outras, 
comuns a todos os portmirios, 

No interesse da 1ula de todos as portuarios 
]Jensamos que os trabalhadores da rua nao de
'Vem redamar a entrada em vigor do novo con
trato, uma vez que prejudica as , trabalhadores 
sindicalizados. abolindo varias refralias existen
ies acto, que vira a reflt'ctir-se,tambel11, 11a vida 
'd05 nao sindicalizados logo que estes obtiverem 
a sii1dicaliza~a(j). Uma tal atitnde li5v-an taria a 
4Jposic;ao activa da massa dos sindicalizados. 

Por outro lado, os trabaihadores sindicaliza
dos s6 tern interesse em apoiar as justas reivin
.ticac;6es dos trabalhadores da rua, porque que-

bram deste modo as manobras de elivisao di»' 
patronato e dos sens agentes, porque ganham a:1 

colaborat;ao e apo io activo elf'stes combativos: 
companheiros de trabalho na luta pel a melhoria ' 
da situac;ao de toelos os portuarios, A memoria 
das condic;6es de vida e de trabalho' dos sindi'-' 
calizados nao cleve ser obtida a cns!a da maior 
explorat;ao e de urn trabaiho designal, ligadosa
priva\:ao de certos direitos e a um tratamento" 
desigual que atingem centenas dosseus compa
nheiros e camaradas l1ao sindicali'zadbs, 

Os portuarios nao devem morder a isca neste' 
jogo da divisao e das rivalitlades em que s6 (} ' 
patronato explorador' e as ·au!bridades fascistas, 
pod em es!ar interessados. Os trabalhadores es
tao interessados 11a sua unidade, porque estao· 
e devem estar interes:;ados na Juta pel a conquis-
ta de melhores condit;6es de vida. 

Os trabalhadores mais conscientes, comunis~
tas, cat6!icos, sociali stas, que sejam sindicaliza"
dos ou nao. devem desenvolver uma actividade' 
de csclarecimento, .tendente a unir todos os por
tllarios em tUrno das reivindica<;6es comuns .. 
ouebrando desie modo 2.5 manobras do patronato' e do fascismo para man'ter desunidos ·os traba
lhadores do porto de Lisboa , que tern dado pro
va de uma exemplar combatividade e que no ana. 
passado, merce da sua luta u,nida e da sua fir
meza, despertaram urn vivo sentimento de sim-
patia e de apoio ' entre os trabalhadores portu'"
gueses e a classe operaria de varios pais-es. 

56 a unidade ' e a ac<;ao combativa trarao a03'
portmirios novao vit6rias. $,6 elas os libertarao" 
da explora<;ao capitalista. T:iis ide-las devern pe .... 
netrar profundamente na consde'ncia de todos. 
os trabalhadores, 0 proletariado dividido esta " 
condenaclo a delT0ta, ____________ n ______________________________________ ~ ________ _ 

lIBERDADE DE' DISCUSS'A'O ' E DE CRITICAl, 
N o 110SS0 Partido ha ampla liberdade de dis- ~ dos, organismos dirigentes, incluindo oComitf.' 

cussao e de critica e as militantes usam cons·' CenteaL A discussao "no Partido dos Project03 " 
tantel11cnte dela. A discussao, a/critica; a elabo~ clo ' Program a e dos Estatutos constitui um ele~ 
zrac;ao colectiva das decis6es, sao bases de traba- vado exemplo da participat;ao dos milifantes na 
1110 do Partido, e metodo imprescindivel para elabora\:ao da iinha polftica e tactica do Partido, _ 
tamar decisoes correctas, para corrigir e rectifi- da liberdade de critica, cia aplicat;ao dos princi-· 
-car erros, para preparar os quadros, para forta- pios do centralismo democratico. 
lecer a unidade e a disciplina do Partido. Nos 
1I11til11oS anos tem tido lugar no nOS50 Partido 
largos debates, em que os membtos do Partido 
expril11cm aberta e francamente as silas opini6es 
,~~s suas criticas it ac:tividade geral do Partido 
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