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FESTEJAR 

,DA REVOLUCAO 
o 50Q ANIVER'SARIO 
SOCIALIST J\ DE OUTUBRO 

; 

lUTAI~DO COM ARDOR PElA DEMOGRACiA PORTUGAL 

"Hi 50 ·anos, no dia 7 de Novembro (25 de Ou
tubro pelo velho estiio) de 1917, 0 prole

·tariado russo conduzido pelo Partido Bolche
vique-o Partido de Lenine - tomou 0 poder 

. 'Jla imensa,Russ ia. Este aconteci.mento sem para
'lela na hist6ria abalou 0 H1undo capitalista ate 
·aos alicerces e encheu de esperanc,;a os explora
-dose oprimidosdo mundo inteiro . 

Nessa data historica triunfoll a primeira re-
" voluc,;ao ',socialista no mundo e cPl1stituiu-se 0 

primeiro Estado socialista, que libertou para 
sempre os operarios e camponeses russ os da 

,explorac,;ao e opressao dos capitalistas e gran
,des agririos. Ao mesmo tempo , a grande 
Revo luc,;ao Socialista de Outubro trouxe aos 
povos oprimi.dos e escravizados pel a RtlSsia 
tzarista a verdadeira liberdade nacionai. Liber
tadDs da opressa0 nacional consti tui ram-se em 

' Repub licas livres e iguais em direitos, for
mando a Uniao das Republ icas Social istas 
Sovieticas. 

Pela primeira vez no mundo a democracia 
para 0 povo deixara de ser uma simples figura 
ede retorica. Instaurando a sua ditadura de clas
se, 0 proletariado russo assegurava a verda 

e-dei ra democracia para mai3 de 900 / 0 da popu
la<;ao . 0 povo tomara nas maos os seus pro
p rios destinos. 

Nestes 50 al10S de grandes vitorias, de perdas 
,dolorosas e amargas e cle erros temporarios , 
a c1asse operar ia e GlS trabalhadores sovieticos, 

:sob a direcc;ao do g lorioso Partido Comunista 
da Ul1iao Sovietica demonstraram plenamente, 
·e de uma vez para sempre, que os trabalhadores 
:sao bem capazes de administ rar os negocios do 
Estado, de cOl1struir e criar maravilhas para be-
1ueffcio do povo e da Iiumanidade. 

. A luta epica ~o proletariado russo, d i?igido 

pelo Partido dos bo1chev\ques com Lenine 'a ca" 
bec,;a, pel o triunfo da revo lllc;ao contra as fo rc;as 
ao s:::rvic;o dos capitalistas e dos gran des agra
rios e contra a interve n<;ao armada dos ban didos, 
imJ:lICrialistas cle 14 paises (Inglater ra, franc;a • 
Estados U nidos, japao, etc.) , gallhou tambem a. 
simpatia e admira<;ao do proletariado po rt-ngues, 
Os ecos clos triunfos do jovem Exercito Verme
lho provocavam entusiasmo entre os tTabalhado~ 
res do 1105S0 pais e pavo r entre a burguesia por, 
tuguesa. 

Entre 0 movimento operario , revo lt:cionari~ 
portugues ganhoLl rapidamente corpo a ideia 
cia fonna~ao de um partido revo lilcionari o de. 
tipo novo - marxista-Ieninista. Primei ro foi a 
Federac,;ao Maximallsta, com 0 se u orgao dil 
imprensa, a «Bandeira Vermc lha", em 1919-20. 
Em 1921 era constituido 0 Partido Comunista. 
Portug nts, com Q seu orgao «0 Comunista "" 
'is to apenas a pouco mais de tres allOS do dia 
em que as sal vas do cruzador «AuroI'a» anun
ciaram ao mundo ' que uma nova era hitoric-" 
tinha cGl1lec;ado, a era das revoluc;6es proleta
rias , do triunfo do socialismo, da derrocada 
do sistema colonial dQ imperialismo. . 

Inspirando-se na experiencia e no exemplo do. 
P . C. U. S., sempre 0 Partido Comu·nis ta Por~ 
tUglleS tem pracllrado educar os seus membro$; 
no espirito do marxismo-leninismo e do interna~ 
cionalislllo proleiario, da coesao mOD'olftica ,das 
suas fileiras, e orientar a sua acc;ao para a clas~ 
se operaria e as massas t rabalhadoras, mebili. 
zan do-as e organizando -as para a lu ta diaria 
pelas snas reivindica<;;6es imed iatas, pelo der. 
rubamento cia ditadura e conquista da liberda. 
de politica como etapa necessaria para se avan. 
c;ar para .. a revo]UI;;ao soc ialista, para 0 COilllJ .. 
nisme . ' .' 
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So-b-o-i n-, l-p-u-I-s-o-e'·-1-' n-f"--h-l-e-n-c-i a-d-a-g-r-a-n-d-e-R-e-v-o---p-o-c!e.-. f-m-=-s-e-I'-/Ta-v-a-I-ia-=d"'o""s~p-e-1 o-s~s-eg-t1 i n tes n u rncros:: 

lu<;ao Socialista de Outubro e pe la aplica<;ao Em 1026' existiam 2.600.000 trabalh adores inte
pnitica e cOllsequente .do internacionalismo lectuais e em 1966 0 sen I1llmeJ;O atingia. 
pro letario por pane do Partido Comuuista da 26.000.000. De acordo com os exitos da constru 
U niao Sovietica, 0 mtlVimcnto open\rio revo- <;ao do socialismo operou-se passo a passo na. 
lucionari o internacional ganhou um novo im- Uniao Sovietica uma verdadeira revolw;ao cul
pulso e largueza sem precedente5. Em .. varios tural que, neste terreno, COI0COU 0 primeirQ 
paises de todos os con tin entes· co ns tituiram·se pais socialista na vanguarda de todos os paise!> 
partidos do proletariado, de novo tipo. De' ell - , do: mundo. 
tao em diante a classe operaria de to do 0 mUll - A Russia tzarista-pril11eiro pais do nHlluio· 
do estava mais bem armada . para as batalhas em extensao territorial II: 0 terceiro ern Dumero, 
.pelo pao, pela paz, contra 0 poder do capital, de habitantes-ocupava, nas vesperas da Revo
para novas vitorias de outras revolur;;6es socia- lw;ao de Outubro, Itlm dos ultimos lugares entre' 
Jistas noutros paises . os paises capitalistas da Europa pelo seu nivel. 

A ReV'oluc;ao d~ Outubro eo caminho pereaf" de desenvolvimento eoonomico. A sua produ r;;ao
Ti d\) neste meio secu lo marcarn 0 triunfo do . ,industrial nao ia, entao, alem de 4 por cento. Se. 
ltlarx ismo- leninismo em todos os dominios. se- t iver 8m conta 0 enorme aumento da proc-lu-

A construc;ao vitori()isa do socialismo no jo- c;ao. industrial verificado em todo 0 Fl1l1ndo DO' 

"em Estado sociaiista soverico exerceu enorme tempo Gieeorrido , facil sera compreencier 0 que' 
e crescente influencia posit iva em todo 0 mov i- s~gllifica nos nossos dias 0 facto de a produr;;ao> 
m ento openirio inte rnacio nal enos paises colo- cia U .R.S.S. represe nt~lr , em 1965, nm a quinta. 
lli ais e dependentcs. 0 que ate entao tinha sido parte cia prodw;ao mundial , i s~o apesar de, clu
um belo ~onho tornava· se uma realidade ante rante cerea de 20 anos, ter suportado as guer
o()s olhos dos explorados e oprimidos do mundo ras impostas pe ios imperiaiistas: guerra civil: 
iihteiro , grac;as aD trabalho heroico do povo fll'tervenr;;ao estrangeira, grande guerra patrioti.i 
!Sovietico dirigido pelo r.c.u.s.. ca contra os in vasores fascistas hitl erianos e tel" 

o movimento nacional libertado r dos po vos de fazer face a reconstr~~ao do que fora d e-
c olo niais e dos paises dependen tes contra 0 im" vastado. . 
perialismo tomou degde entao um desenvolvi- A vitoria da Uniao Sovietica na g rande g uer
~ento impetuoso , pondo na ordem do dia 0 d es- ra patria cOI~tra 0 fascismo hitleriano e 0 mili
nJoronamento do sistema colonial do imperia- tarismo japones (1941-1945) criou condi~6e9-
lisl110. D ezenas de novos paises aseenderam a fav oraveis para 0 desenvolvimento e t~iunfo de: 
lndependencia , em particular desde 0 final da revoluc;6es sooialistas na Europa e na Asia e das. 
segunda guerra 111un dial. l'evol·uc;6es naoionais libertadon;.s nos paises co-

Como os faclos l1'lOstram a todo 0 mome nta Jonikiis e dependentes da A.sia, Africa e America. 
l(n o Vietnam, Medio Oriente, em Cuba, e tc.) a Latina. 
lUnid ~de e coo perat;ao fi'ate rnais dos paisesso- Os sncessos alcan r;;ados pelos trabalhadores" 
cialistas e do movimento comun ista internacio- soviHi.cos 110 primeiro ana do plano qJ liql1enat1 

n a1 sao condit;ao indispens{lve l para defe nder e em curso (1966 .. 1970) sao uma garantia de quec 
c01l so1id·ar as co nquis tas alcan<;adas neste domi- este sera cumprido vitoriosamente, 0 que repre
·nio e para se> conquistarem novas vitorias . sen tara um novo e grande passo na cria~ao da.:. 

Tndas e· quaisquer posic;oes surgidas entre a base material e tecnica do comunism o. 
familia dos · paises socialis tas e dos partidos co- Nos cinco anos em curso, a Uniao S'0vieticac 
m unistas e operarios que tendam a impedir ou aum€ntara a prodw:;ao industrial em -50% e a>; 

p rcjudicar a c01abora~ao fraternal e a aq:ao produr;;ao agro-pecuaria em cerca de 25°/". Sera!)
.cOl11um dos Daises social istas e a unidade do construidos 37.000 quilometros de 01eodut.0s, . 
movimento comunista mun'CIil resultam ern 63.000 quilometros de novas estra.das, m41hares. 
bel1effc io · dos imperialistas fomentadores l de de policlinicas , creches e, jardins de ' infilncia;. 
guerra. casas de repouso, milhares de novas empresas. 

A transformac;ao, mlln OllitO espac;o de tempo industriais de todo 0 ti1'lO, tudo ao 3ervir;;0 do 
·da f\ussi a agrari-a e·atrasada numa grande poten- homcm, tudo pora 0 ·be·!11 do homem. 
cia industrial avan<;ada, com uma agricultura Estas brilhantes realidades, vistas e sentidas p~r 
-colecti va, socialista, al tamente. meca nizada , 0 de- centenas de milhaeS"de' trabalhaclores no munda. 
"Senvolvimento irnpetnoso da . oiencia, cia tecnica capitalista, foram e·con.tinuam a ser com ma is ra
'C cia cultura como fruto do grande desenvolvi - zao 11m factor importante para 0 desenvolvimen
'men to econ6mico, as gran des conquistas do to da luta pelo socialismo em tod0s o~, paises ca-· 
.cosmos-ludo n1ostrou a evidencia a superiori- pitalistas e, naturalmente, tam be l11 em Portuga l. 
dad e do regi me socialista sobre 0 capitalista. As vitorias da Uniao Sovietica na oon stru~il.o, 
Sob a direcr;;ao do P .C.U.S., 0 socialismo trilln - do socialism o ' e da base mate r ial e tecnica do> 
iou cOl11pietamente na U niao Sovietica e pas- comunismo, a coopera<;ao ' est reita scm pre ex is
·soll-se ja it construc;ao da base material e tecni- tcnte entre 0 Partido Comunista cia U niao So-
(:a do comunislTIo. viet il':a e 0 Partido COlTIunista ' Portllgues-, a: soli
, Os progres:: os l1a cultura, ciencia e tecnica darieclade ac tiva, pronta c sempre cresc&nte do> 
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"0 1\1 I LIT ANTE 3 
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prc.u.s. e dopovo sovi&tico ao povo portugUcs 
te ao Partido Comunista Portu!2"ucs, tem ·repre
sentado uma ajuda importantissima para 0 de
:senvolvimcnto da nossa ,luta contra a ditadura 
f ascista, pel a demo'cracia e o'socialismo: Por 
-1105sa ' parte tu do farel~iOs para'estn,itarainda 
'iliais os la-cos de amizade e solidariedade fra ter
.na entre os 110S50S particio5 e os 110SS0S 'pOVOS. 

Cada vitoria economic;). , cientifica, tecnica . e 
..cultural da U11iao Sovietica, l1a competi<;ao , pa
,cifica com 0 c,apitalismo, exerce uma influencia 
,positi\'a _naJuta do povo portugues contra a di-
1adura fascista, pela democracia e pelo 110550 
Dutubro . Esta lainda vivo em 1105 0 enhlsiasmo, 
,contentamento {l admir2.<;;1io dos trabalhadores 
.rlacidade e do campo, dos homens e mulhercs 
progressi3tas do nosso pais quando chegou a no
·ticia que 0 primeiro s:ltelite artificial da terra
-0 Sputnik- tinha gravada" na- sua 'fuselagem a 
bandeira da u.r~.s,s .. Entusiasmo ielentico quan-
00 surgiu a boa nova de ·que 0 prilll'ei ro ·homem 
..a girar 110 espa<;o era um homem ~ovietico, um 
-cornu nlsta.O mesillo se pass,ou quand0,foi anun
,ciado aQ mundo que a prirneira l11ulher tripu
'lante de ll.ma nave c6smica era umasovietica, 
,que 0 primeiro homem a sair para Ch es:p.a<;o era 

ti m sovietico, (am sovieticos os primeiros 
sateiites artificiais a tocar, a girar em vol ta ea 
·ate rl'ar l1a lua, a atingir 0 planeta Venus. Todas 
estas vi torias hist6ricas de grande repercussao 
nwndial n[lO eram mera propaganda, eram factos 
rellis, era uma del11onstra~ao clara da grande su
perioridade do regime sociali.ta &obre 0 rgi me 
capitalista ern todos os dominios; politico eco
·nomico e cultural; cram um fruto glorioso da 
grande . Rev0,lu~ao Socialista de Outubro, CUlO 
60° anivef's:irio neste ana de 19670 Partido Co
munista Portugues, ·os trabalhadores, os homens 
e >mulheres"progressis-tas de Portugal festejara-o 
de n1aos dadas ·com ·0 Partido Comunista dll 
Uniiio Soviet·fea, com os trabalhadores e os povas 
da U niao das Republicas Socialistas Soyieticas_ 

Como se salienta na resolu<;ao do Comite 
Central sobre a c.()memora~ao do 50° anivesarf() 
da Revolw;?ao .deOutubro, «a melhor comemc
ra~ao da.grande F<evolll<;ao Socialista de O utu
bro triuntante gra<;8s a combatividade e ao he
roismo do proletariado russo tendo a sua frente 
o Partido deLenine, e lntar ainda com l11ai5 de
dica<;ao, mais ,ardor, mais confian~a , certos de
que 0 nosso Outubro chegara tambem »'. 

S. V. 

ENSINAMENTO'S E PERSPECTIVAS 
Da luta dos da Siderl1rgia 

, (' ... ,::e 

operarlos 
jl luta da classe operaria contra os exploradores capitali-sta" pela satisfa<;ao das suas reivindica
SA <;oes, pela conquista de mellwres concli<i0es de vida, e rnarcada por vit6rias e derrotas, por 5U
>eess(Js pareiais, por reCUDS temporarios, ate ao momenta c':n qne a experiel1cia dos trabalhadores~ 
'forjada l1a lnta, em que a sua unidade e consei.encia de classe; em que a sua oroaniza~1io e com
batividade os condnzarn de novo a luta, sob a direc<;ao da sua vanguarda revolucionaria, o ,Par
tido Comunista, e lhes permitam impor ao patronato a so lu<;ao das snas reivindic a~oes . 

A classe operaria aprende Ila escola da I u tal mas a prenele analisando os aspectos positill7os da. 
-61:1a ac~ao , verifica ndo as defieiencias e os erros cometidos, para os nao repetir e para dar aO seu 
'.corajoso oombate contra a explora<;ao capitalista , cOlldi<;oes de sucesso, de modo a desellvoTv-et 
.uma luta cada vez mais larga, activa e variada t .. q ue llle assegv.re novas vitorias, que l-h e abra de
-finitivamente 0 caminho da conquista do poder, da liquida<;ao do sistema capitalista. 

Os operarios da Siderur.gia NaciOllal dese-nvoiveram ha algum tempo uma importante luta ·rei
'vindicativa contra os seus explorarlores. Ess'a luta foi marcada inicialmente por p/osi~5es de (l(;).

ragem, de unidade e de firl11eza. foi .. l11arcoada por provas de combatividade e deconsciencia de 
.classe, por ul11a justa no<;ao dos seus direitos. Mas esta ac~ao reivindicativa !laO foi assina,lada pOl:' 
-u ma vit6ria dos trabalhadores e nem sequer por um sucesso parcial. Um recuo iResper!ldo, re
·.-sultan te da ac<;ao do patronato e das for<;as repress ivas, resultante de outros factores ,qu e no!t' 
propomos analisar, deu aos magnates da Siderurgia os frutos de uma vit6ria que nao -teriam a1-

. ..can<,;ado, ,se out'ra fosse a actua<;ao dos trabalhadores, no decurso da luta. 

A ligao dos facloS 
A.luta ':t1QS operarios da Siderurgia come<;ou durou varios dias. A combatividade, a ,firmeza. 

'bem. Logo que tiveram conhecimento do novo a orgal1iza~ao e unidade com que a luta se ini
roubo 110S seus sakirios , tram ado pela adminis- ciOll provocaram 0 panico em elementos da ge
·'tra<;ao-inclusao do subsidio de turno nos Sala' rencia, Ulll d03 quais fugiu, enquanto outro Sl!! 
Tios e baixa destes-os .trabalhadores paralisa- recusou a reeeber os operarios. Mas ao pavor 
.ram 0 trabalho e realizaram varias concentra- dos primeiros mornentos seguiu .. se a ac~ao re
,~6es, primeiro junto clos ' chefes, agentes 'tecn-i- feleetida e combinada doo magnates da Siderur
·e os e enge nh eiros, depois junto do escrit6rio ·gia. Actuaram em dois pIanos conjugados: num~ 
"1Central, ao mesrno tempo que se recusavam aehamando as f0 r~as da GNR gue comparece
. ;receber os salallios ·:!i0m .. o,. desconto ;. Es(a- ,recnsa -ram imediatamente na empresa para atemClriz\!.~ 
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__ 4~ ___________________ 0 __ M_I_L_IT_ j_\ _N __ T_E __ ~~=~~ ______ . ______ _ 
()S habalhadores; , nOllt ro plano, utilizando os 
lacains do institu to Nacional 'de Trabalho para 
tonvencerem, com boas maneiras, 0 pessoal a 
'aceitar 0 salafio cum a reduc.;ao, prometendo-lhe 
q·ue 0 seu pedido seria consicierado. Dentro de 
-4 G.u 5 dias obteriam uma res posta . 

A presenc.;a das fon;as repressivas nao intimi
'doll os trabalhadores, que continuaram lutanci o. 
1vias as promessas de so lEc.;ao feitas pelos agen
tes do patronato e do fascismo , chamados ex
p ressamente it Siderurgia para demoverem os 
tl'aba lhadores, st!rtiram os sellS efeitos. Estes re
ceberam os salarios corn 0 ·' ciesconto, na espec-
1ativa de uma snlu<;ao favoniveL Mas nenhuma 
:solu<;ao veio. Os trabalhadores compreenderam 
que tinham sido enganados e decidiram reco-

Uma empresa alioer{lada 

e na 

me-;;ar a luta sob novas formas . 
Alem dos aspectos assinalados, um ,iiaeto d ig-

no de regist'O caracterizou a luta inie:ial dos; 
operario3 da Siderurgia: a solidarieda.de do.S tra
balhadore$ da Margem SuI do Tejo: Logo que 
correu rapidamente a noticia das concentrac.;oe& 
massivas , da coragem e da unidade .. dos opera
rios daquela importante empresa, desenvolveu
-se um ambiente de simpatia e de apoio nas , 
fabricas do BarrEiro, S eixal, MontijQ, Almada 
e Antos Vedros. 0 ooato de que a ONR estava 
espancando os operarios em luta, provocou 
uma concentra-;;ao massiva junto aos muros da. 
Siderurgia, acompanhada de protestos contra. 
as fon;;as de repressao . 

no IHldel' dos morw pii lios 
do Estado fascista 

A luta dos trabalhadores da Siderurgia fo i di - 880 mil contos, 0 segun do de 3 milhoes e 20(1' 
)"igida contra um potentado capitalista , que con - mil contos, os pIanos de amp liac;ao da Siderur
ta com 0 apoio declarado do go verno, atraves gia NacionaL E mais recentemente, capitais fran
d a concessao de m(tltipios previlegios: possu i 0 Ceses, no valor de 2 milhoes e 700 mil contes •. 
m onopolio da produ~ao siderllrgica em Portu- do B6nco de Suez e da Un ion des Mines .. 
gal e nas ilhas adjacen tes e a protecc,;ao do Nao admira , POl' isso , que Anlonio C ham

-il1ercado interno, alem de outr as medidas des - pallimaud afirme na Assernbleia Geral da Si-
tinadas a facultar a ampliaciiQ da , empresa, derurgia, a 1 de Abrii do corrente ano~ "Esta-· 
<coi1io a isenc,;ao de direitos de impo rtac,;ao , de mos perante urn eslado de co isas qu e exige> 
.impostos ou tax as de Estado e dos carpos admi- urns politic!! de concenlrao;:ao industria!, en
'nistrati vos, isenc.;ao de imposto de capita is para carada a escala da Europa, a q ual te rn de ser
·0 'financiarnento da empresa na fase de dila ta<;ao iniciada a escala de cad a pa is ». T rata-se da, 
<em cjue.se encontra . 

Senta,in -se no conselho de administra<;ao da concretiza<;;ao de um rnol1opolio internacionaL 
Side rurgia e no seu conselho fiscal , alguns dos da siderurgia, para 0 qual trabalham os. «pa
:m-ai ores magnates da finan<;;a e da industria, 00- triotas» da empresa do Seixal. 
roo Antonio: Champa iii maud, Ca r/os Alves , 0 rdatorio da Siderurgia Nacio nal assinalou1' 
conde de Caria, Tito Arantes, Pinto Basto. um lucro de 35 .694 contos em 1966 e p.erspec
F iguram como' sens accionistas hom ens que ocu- tivas aliciantes para este potentado da indus
p aram ou ocup:ml lilt-os cargos no Esta do fa scis - tria, trazidas pel a ampiia<;ao da fab rica, que ira, 
t a, como 0 min is tro da Educa<;ao, Galvao Te'e~, produzir, no prazo de tres anos, tres vezes mais . 
c omo 0 professor universihirio,e antigo Elepu- do que a produ<;ao actual. 
t ad o Mario de Albuquerque. E administrador Os lueros obtidos e os progress os registados., 
p or parte do governo, 0 coro nel Siivino Silve- e a alcan<;ar fundamentam -se sobre a explora\ao , 
Tio Marques recentemente nomeado, e que ain- met6dica e «cicntifica» de milhares de traba
'd a 'h3: bern pouco ocupava 0 cargo de governa- lhadores, atraves do roubo da mais-valia, do. 
dor geral de Angola . C3pitais alemaes da trabalho nao pago, atraves dos ritmos in fernais- , 
K rupp e de Von Menges fundem·se com os de produ-;;ao, das horas extraordinarias pagas a .:
capitais portugueses na, explorac.;ao desenfrea- singe lo, das multas e castigos, de abuso·s inqua
da dos operarios da Siderurgia. A estes capi- lificaveis cometidos pelos potentada s da Side
l aois se juntam agora capitais ing-leses, do Banco , rurgia, entre os quais 0 roubo 1105 salarios, que 

'lond-rino , Brothers Lazard & Co Ltd., qlle vai · esta na origem da luta desencadeada, em fins de:: · 
fi nanciar, com dois emprestimos 0 p'rim ei ro de Marc;o na empresa, pelos 2.300 trabalhaclores. 

Onde faHou , a ol'[1ard2a9~O, ,' unidade e com bsctb/ idade 

escasseiam as cOlldi~oes de vitoria 
Os capitalistas que dirigem a SiderurgiaNa- expericncia aCllmulada, em anos de expfora<;ao,. 

donal nao con tam somente com as fdrQas re- sobre os di ferentes' p l'l()CeSSOs de fazer face as, 
p ressivas e (j poder do Estado para continUiarem aq;oes reivi ndicativas dos trabalhadores. Utj,li- · 
.a explorar 005 t rabalhadores e para tentarem 'le5- '1 zam ,{os ' seus agen tes e espioes, utilizam a pro-.. 
l11ct gar a sua insta luta. Etes con tam com nma 'messa e a am e<;a , llt.ilizam 0 ,suoomo e os adia.,,· 
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mentos, -utilizam as lamentaC;;6es· sobre as «difi- tra b:lIhadQres se o· ntoH, an tes de ter pas
culdades » da em Dresa, sobre 'a ne'cessid ade de sado 'a ac<;'ao decisiva. Essa unidac!e man ifestou 
elevar a produ<;ao para P9derem concede r 0 au'- -se em toda a sua fo r~a na pri meira fase da iuta, 
mCf) to requcricto , u til izam os dirige ntes si nd i- man te ve· se no perfedo em que se preparo u a 
caist rai do res e os co rruptos representantes do fase final, mas mostrOl! a sua inconsi stencia e 
Inst ituto Nacional de T rabal ho. Q ua ndO falh2. a esboroou·se na al tu ra em que 5e torn ava mais 
ac~ao « pacifica» e retardadora da luta , entra necessaria . 
em jogo 0 apareJho polici al e rep ress ivo . o m terce ira lugar, por que fa !;::u :ws opera-

Na luta da Sicten: rgia, os trabal hadores de- ri os dJ. S ideru rgia a com bativi uade, a co ragem, 
ram-seconta das ma nobras do patronato e d,os 0 espfrito resol uto de que ja tin ham dado pro
rccursos que utilizaram para os veneer. Reagi- vas no inicio do movim ent o. A manobra de in
ram contra as promessas de solw;ao feitas pelos timida<;ao do patronato, il repressao policial"ha
del egados do I,N.T. iniciando a redu<;ao dos rit- via que opar imediallamen te uma luta finlle pe
mos de trabalho, fazendo «cera>;, logo que veri- la liberta(;ao dos companh eiros presos, acompa
ficaram que haviam sido enganados. Em varias nhada da apresenta{) das reivindicac;6es mai s 
sec<;6es 0 rendimento da produ<;ao desceu sen- instantes e em particulaTe a do pagamentodos 
sivelmentt. Aos pedidos dos engenheiros ' para salarios SeI11 0 desconto. Imppnha-se passar a 
que ' melhorassem 0 ritmo de trabalho, os ope- of ens iva, mesmo que essa o,!'ensiva impusesse 
rarios resiJondiam baixando a{nda 'mais a pro- sacrificios, trouxesse novas prisoes. Es,sa 'ofensi 
du<;ao. A disposi<;ao de lu~a 'crescia e tarnava·s.e va devia ser marcada por parali sa<;6e:s nas di
evidente. ',' versas sec~6es da empresa, seg'uidas de conaen-

Mas 0 patronato vigiava e preparava-se para tra<;o es junto do escritorio central, com a par
actuar. E na realidade assim fez. Poucos dias ticipa<;ao do maior numero passivel de traba
antes do prazo marcado para 0 recebimento dos Ihadores. 
salarios, os potentados da Siderurgia passaram Na prepara~ao da luta, antes da of ens iva po 
il of ens iva, antes que os operarios a tivessem !idal, encarava-se a greve como uma forma de 
desencadeado. A PIDE, chamada por eles, en- actua<;a0 a utilizar. Vma tal forma de luta podia 
trou .em aq;ao. Foram presos dez operarios, ao ter sido dedsiva e correspondia ao desenrolar 
ine8mo tempo que se desenvolveu uma vaga de da ac<;ao se ela nao tivesse fraquejado num rno
qmea<;as e de .intimida<;6es. Os trabalhadores da mento em que se impunha marchar adiante com 
Siderurgia recuaram em vez de avan<;arem. No firmeza, dedsao e unid.ade. . , . 
dia marcado para 0 recebimento dos salarios Em quarto lugar, faltou continuidade na luta . 
nao hDuve qualquer reac~ao Golectiva. Nao hou- Apos umafa,se inicial de ac<;ao corajosa e coor
ve pratestos nem luta. Os plahos 'de intimid:l.- ' denada, os trabalhadGres da Sid'erurgia deixa
<;ao haviam surtido 0 seu. efeito. Os magnates ram-se ludibr,iar pelas prome8sas dos lacaios do 
capitalistas tinham exer'Cido um novo acto deJ.N.T .. A primeira condic;ao para solucionar a 
viol en cia. Depois de terem roubado os trabalha- luta em Cllrso seria 0 pagamento d.os salarios 
dores do modo mais descarado, for<;avam-nos a sem 0 desconto e nao 0 seu recebimento com 
reconhecer esse roubo, a legaliza-lo. 0 roubo praticado pelo patronato. 

Detenhamo-nos na analise da fase final da Uma vez constatada a manobra dos agentes 
luta. da Siderurgia, impunha-se levar a cabo novas 

Por que foi possivel um tal desfecho, numa concentra. c;6es junto da administra<;ao, al~rgar a 
ac~ao reivindi«:ativa de tamanha projec~ao? '" cera» a todas as sec<;6es, reali zar para li za~6e s 

Em primeiro lugar, porque faltou aos traba- it escala da empresa com maior dllrac;:ao de 
Ihadores da Siderurgia a organizac;ao indispen- tempo, ate ah ancar da administrac;ao da em
savel para Ihes assegurar a vit.oria, para os did- presa a garantia de que pagariam integ ra-Im ellte 
gir nas varias fases da luta. Sem uma Comissao os salarios . 
de Unidade que ·coordenasse e guiasse os ope- be os operari os da Siderur~ia tivessem ins is ::
rarios das diferentes sec~i5es, os mantivesse fir- tido na luta em vez de renunciarem a esta, ted
mes e dispostos ao combate, a acC;ao reivindica- am for~a do os magnates que enrique cem it sua 
tiva encontrava·se desarmada de um instrumen- custa a devolver-Iheso novo roubo dos seus sa
to fundamental. larios, ter-lhes-iam inflig'iqo 1.lma derrota l teriam 

Em seg nndQ lugar, porque a Unidade dos ganho a batalha. , 

Qrganizar a 

Preparar novas 
aCQao 

lutas 
o insucesso da l u ~a dos operarios da Siderur- ' Fon;,am-se os operarios a trabalhar horas extra

gia tem urn caracter transitorio. Nesta empresa o rdinaria" que sao. pagas a s,ingelo. Castigam- se 
crescem os motivos de descontentam ento. os trabalhadores que se reCl1s am a faze-las. ;0 

. Intensific3111-se os ritmos, de prodl1~ao. Introdu- des nive l de, -salarios cCl llstitlli novo motivo cj e 
. ;;;~m -:3 !! QS 1< m ~tQ~Q~ ~jmtifi~9P g~ tr'l9111bQ, gescoq t~p tilm~n tQ ! $?pr~ \l ror~R c!9S ~a14r! O S 
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(lS potentados da Siderurgia acumulam lucros 
crescentes, tal ham gran des pIanos de expansao , 
vec m crescer 0 seu dominio, colaboram na 
politica de guerra do fascisrno , sao '\lm ~ustcn
taculo da activjdade be1icista ' das . potencias 
ocidentais . ~,. , 

A experienc)q. das (dtimas lutas arrniJ. os tra
balhadores para novas ac<;;6es.~ El ~s nao d evem 
repetir os l11eSl11OS erros . Develll descnvolver a 
sua organiza<;;ao. Nao deve11'l q~~xar: s(! em balar 
com prol11essas. Devern ' r~f9~~~r a sl!;a. unidade 
e a sua flrmeza. Devem reslstI,r q ~cW"ldade po. 
licial, desel'lcadeando ac<;;5es de 'prQttsto, insis
tindo na lu;ta pel a satisfa~ao das ~~::\s ' reivindi
ca<;;6es, i~cluindo a aboli.<;ao d,o I;.0tibo 'recente
mente praticado nos seus salarios. 

/!. lu~a gos trabalhadores da Siderurgia segui
ni adiante, como a luta lie todos os trabalhado
res portugueses. 

Os comunistas fltss'I empresa terao de ser os 

mais di~igen.tes n r f de ol'g<lni~ar '~ orie nta~ 
a~ !ulas'l, ajudando a corrigir erros ~ d efich~n~ 
Clas, ,,-prendendo COT!' as rnassas as fo!:rnas lllai's 
eficientes de ac<;;ao, ausC\lltando-lhes as aspjra
<;61'5 , a disposi<;;ao para 0 combate, desenvol = 
vendo-Ihes a con sci en cia de ciasse, organizan ~ 
ctocas para novas @ mais importantes lutas e 
corocando-se' audazmente na vanguarda dessas 
Iutas. A repercussa(l ga vitoria dos operarios. 
d:l Siderurgia semi 'grande em toda a Margem 
Sui e podera sair do marco dessa empresa pa~ 
ra 0 ambito da regiao, do pais inteiro. Este e 0 
caminho qUe le y'l it transformaciio das peque; 
nas em grandes lutas, em poderosos movirnen~ 
tos de massas, simultaneamente ee-on6micos It 
politicos, que leva it ac<;;ao todas liS fon;;as demo~ 
crMicas: Este e 0 carpinho que ~eva '10 levant,!, 
mento nacional it luta definitiya pelo derrllba
mento do tascismo, pela realiza~~o da \evolu~ao 
dernocnitjca e Pil~ional. " 

COMO MASCEU UtA ORGAMISMO 
Cremos que 0 exemplo a seguir ilustra suficien

. temente como a organizac;1(o, toma~l.a como 
tare fa primordial, nao exclui a luta; p~lo con
trario, esta a ela intimamente ligada. 

A luta e a forja dos quadros-e esta verdade 
nada tern de incompativel com a primazia das 
tar'efas de organizac;aoi antes, constitui 0 cami
nho segura de eriar e desenvolver uma organi
zac;ao e quadros capacitados quando se sabe 
determinar devidamente os tipos de luta ou de 
ac<;;ao que m'lis convem. 

Numa regiao do Pais d€ alta importanGia in
dustrial e popu\acionaI, u.ma das suas mais nu
memsas classes profissionais nao tinha organ i
za<;;ao partidarja. 

Durante urn longo perfodo os nossos contac
too: com a classe--::- reduziam-se a urn militante, 
o qual mantinha a pistribui<;;ao da imprensa par-
tidaria por 2 ou 3 qolegas. • 

Pertendia-se que este camarada recrutasse 
mais urn ou dais elementos com qualidades bas
tantes para se formar uma base de trabalho or
ganizado entre a classe. Durante largo tempo 
insistiu-se nesse senti do. 

Porem, em cada novo encontro, 0 camarada 
aparecia .de maos vazias quanto aos pretendidos 
«elementes corn qualidades». Aqueles a quem 
dava imprensa so queriam leri isso bastava para 
1 hes preencher 0 seu ardor revolucionario ... 
falara com os que Ihe parecia oferecerem maio
res esperan<;;as, mas afinal todos se haviam decla
rado, embora muito conhecedores do marxismo 
e muito concordes, nao interessados em meter-
-se nas coisas partidarias. ' 

Ter-se-ia encontrado, enfim, urna classe de 
proletarios, de explorados, onde de todo em 
Ndg nao ~n~trarja Q (;spirit9 r~Y9!u~i9!1!\ri9 !!, 

selio, organizado, \Ima cli\sse de pr9,\etarios re
fractaria ao seu Partido? o.u estar-se-ia teimo
sal1lente a. bater numa tecla oorp. a corda re 
bentada? 

E claro qu~ !iO, !ldmitimos esta ultima hipote
se. Resolyemos por isso mudar de tecla, melhor 
dizendo, de metodo para abrir 0 caminho it or
ganizac;ao partidaria. 

Em vez de pedirmos aquele nosso camarada 
que procurasse «elementos com qualidades » pa
ra formar um organismo de Partido, passamos 
antes a falar mais das lutas e das actividades 
da classe. 

Que se passava nas empresas?, que problemas 
e reivindicac;6es haviam?, quem se interessava 
por eles ?, quem reagia?, quem combatia? e, 
noutro plano, quem se entregava if. realizaC;ao 
de actividades uteis it classe? 

Acabarnos por vir it fala com urn elemento 
que se destacava pelas suas iniciativas em defesa 
dos interesses da ciasse. E com ele passamos a 
cO);Jtactar nessa base, discutinclo os problemas 
da ciasse e chegando a conciusoes sobre os pas
sosa dar para organizar a Iuta e actividades de 
interesse para os trabalhadores. ' 

Nao tardon 0 aparecimenta de uma comissao 
de ciasse, com repres(ll1ta<;;ao de varias impor
tan tes onpresas e uma acc;ao entre os trabal ha
dores de visivel projec<;;ao, com assinaiado pa
pel l1a condu<;;ao de uma grande luta, na organi
za~ao de umas elei<;;6es sindicais e ainda de ae
tiv itiades de forma<;;ao profissional, cultural e 
recria tlva. . 

Ao cabo de poueo teml;lO, tfnhamos 0 primei
ro novo militant~ p,ara (\ Partido. Dee-orrida 
q~ie foi outr~ breve t ~:ech~, vir~ha o,; segundo 
mllitante, tal como El ]1nmelfO saldQ qi!" lptas e 
~~tjyig<\9~~ 9.~sC!lYQIYig\ls. . . > .• - -
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Agora, com urn comite partidario para a clas

se criado e varios simpati zantes atnis, alguns na 
perspectiva de virem a militantes, n6s desenvol
viamos para lelamen te a organizaGao partidaria e 
a organ izaGiio de classe profnndamente virados 
para os probl em as dos trabal hadores, suas rei
vindical;oes € anseios cul turais e outws. 

o trabalho de elasse e a iuta , que havi am sido a 
'Chave para 0 im pass13 da organ iza<;:ao partidaria" 
continu{ul1os a desenvolve-los, agora co n~ a pos-

sibilidade, merce gani zal;ao p:utidar ia, de: . 
lhe darmos maior alento e mais fort e im Dul so. 

Nao h a receitas absolutas para recrutar mil i
tantes ou criar o rganismos. t:: 0 que se passoQ 
aqui nao tem de se passar em todos os sit ios, do> 
mesmo modo. Porem, 0 caso q ue apresentam os. 
encer ra uma experiencia val i.da que a muitos ca
maradas ajudara a romper as barreiras que pe
ran te eles se levantam obsta ndo a penetral;ao 0111. 
alargamen to da oFgan iza~ao partidaria. 

o CARAGTER ANTI=ASSOma TlVO E M~TI-ESTUDM~Tl l 

SOCiAlS DOS SERVICOS 
p or decreto ministerial foram ha tempos cda-

dos os servit;;os soc iais das Universidades de 
Lisboa e Coimbra (I) , apresentados pel o gover
no como in strum en tos fundamentai3 da sna po
litica de «aCl;aO.social escolap> na Un iversidade. 
A avaliar pel as palavras do S r. O alv ao os estu
dantes viraG a ter eln bre\ie resolvidos alguns 
dos seus probl emas mais pre mentes como sejam 
os do. alo jamento, cia alimen tal;aO , da saude, dos 
trans portes , do emprego e outros. As declara-

l 

c;i5es goV'Crnamen tais a este respeito multipli
C:lll1 -se constantem ente. 

Mas por que faz 0 governo tan to barulho enlt 
torno da criac;ao destes Servi(;os Sociais ap resen-· 
tando-os como uma dad iva do fascismo a u ma. 
jU\itntude C].ljOS problemas easpiral;oes sempre: 
Ihe teriam merecido «0 maior apoio e com pre
emiio»? Por que men te 0 fascismo tao des- . 
caradamente? Por que e q ue a pa r de tais "da
divas» 0 governo inte nsifica a repressao as or
ganizac;oes representativas dos estudantes ? 

Os Servi~Gs Sociais sao uma conquista estudanti l 
Em primeiro 1 ugar, 0 govern o procm-a es

conder u ma verdad e importa nti ssima- os 3.S., 
enquanto servic;os para estudantes, sao um a 
conq uista arra ncada pela j u ven tude estudan til 
ao fascismo , a custa de mui tas e muitas lutas, 
de muitos e muitos sacrificios. 0 fascismo pro-

-cura passar lima eaponja sobre um passado em 
que as reivindi.cal;oes estudantis respondia ape 
n ascom a agressao ClU a negal;3.0 !Jura e sim
ples, em que votava as aspiral;oes estudant is 0 

maior desprezo , em que os estudantes de ne
nhuma regalia disfrutavam que nao fosse fruto 

exclusivo do seu t rabalho colectivo, da entre- 
-ajuda estudantil. Lares, cantinas, servi<;os de
sa lldc , d e des porto, de emprego , edi~ao de ele
men tos de estudo e outros se r vi~os, criaram-se: 
e desenvo lveram-se nao s6 sem q ualquer aj uda 
governamental mas tam bem contra a sua hosti
lidade. 

o simples facto de 0 govemo se preocupar
h oj e com os prob1e.l11as socia is dos e·:;tudantes e: 
de ser levado a elabora(;ao daquil o a que cha
ma de «p.olftica de acc;ao soc ial escolar» , e so. 
por si urna vil6r ia de extraordinario significado. 

Uma conquista estudanti! 

que 0 gove rno qUB,' virar contra os estudantes 

Mas um governo fasci;;(a nao se COnfOf!11a fa
cilmente. Obrigado a recon hece r a existencia de 
pro blemas e a abord:.i- los, 0 Illenos que clele se 
pode esperar e toda a especie de manobras para 
ilu dir a sua resolucao. No caso dos S. S . 0 (,l'0-
verno vai mai s lange e trabalha activamel1te 
para virar t:,sta conquista contra os pr6prios 
estud antes. E ~sse ja 0 senti do da sua descarada 
propaganda. E isso que indica a i n tel~sifica~ao 
da repressao contra as AA . EE .. 

Crial' se rv is;os sociais para estudante~ total men 
'ie a margem das AA. EE , sem consulta previa e 
sem gestao democrMica por parte clos interessa
dos, e ja perigoso; mas criar servi\;os para estu 
dan tes e sirrllllt5.11camente preye r a rdil~ada de s-

ses servil;os as AA. EE. (como 0 decreto 44.632 
p reve ) e cla ramente revelador sob 0 caracter 
anti-e~ tu dantil de tal politka . Depois, condicio
nar a utiliza<;ao desses se rvi l;os aos estud.an tes 
q ue tenham «bo m comportamcnto academicol> 
e, em primeiro lugar fazer desc-iminac;ao desca
rada e, depois, desencorajar 0 trabalho dos estu
danks nas AA . EE. e 0 acatam en to das Sllas pa
lavras de ordem, dado 0 conteudo que para () 
governo re vesle este «com portamento". (2) 

Todo 0 conjunto de medidas qne, dand() 
embora satisfal;ao a algumas aspi r al;oes parti.cu
lares dos estudantes, negam as sua, organiza
I;oes representativas, nao pode .beneficiar os. 
estnclantes .. 
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8 o N1ILIT ANTE 

!nf!!.!ihlGia da situa\(~o pO 
na criagao dos Sel'v1(fos Sociais 

o fascismo propagandeia aos quatro vent09 
' ,05 seus gastos com a « acc;;ao social ,escolar» e 
·o()utras actividacles circum-escclares . E realI1len~ 
ete verdade que tais gastos tem aumentado subs
-tancia!mente nos ultimos an os, precisamente no 
:momenta em que 0 fascismo contrai ao maxi·
IDO aquilo a q ue chama de "'gastos improduti
-VOS» nao hesitJando em sacri fica r 0 progresso e 
«) bern estar do povo portugues as criminosas 
,guerras coloniais. ' Aq uil o que 0 governo nao 
-:fez quando nao eram tao visive is as -suas dificul
«fades on;arnentais, fa-Io hoje. Porque? 

Porque 0 fascdsrno necess ita de ganhar para 

Os Senii(fos Sociais 

si a juventllde fstlldantil e nao pode gan ha-Ia 
reprimindo,a ou ignorando-a simplesmente. As 
lutas travadas nos ultimos an os, a oposi<;ao es
tudantil a guerra colonial., 0 desprestfg;io das ar:' 
ganizac;6es estatais <;omo a ,M.P. (3), mostraram 
de forma indiscutivel que ent·re 0 fascismo e 0 

movimento popular, os estudantes escolherani 
o movimento popular de oposi<;ao it tirania fas
cista . J\i\ostraram rambem que as organiza<;6es 
democriticas e re prese ntativas de estudantes, as 
AA.EE. , sao na U niversid1de, 0 obstacul0 funda
mental Ii captar,;ao da juventude cstlldantil pelo 
fa6ci smo. 

contra as A.A. E.E. 
o go verno aprendeu a lic;ao. Reprimi r as AA. de verem cOl1cretizadas algnmas das suas mais 

JEE. pura: e simpiesmente, sem nada «dar» em caras asp ira<;6es. 
-<troca aos estuc\a,ntes, e uma atitllde .que perten- E pOl' isso que, apesar das despesas com as 
<ee ja ao passado. A luta do 40 .900, a «crise aca -
.aemica» de 1962 , as lutas de 63/64 e 64165 11105 - guerras coloniais, 0 governo e f@r<;ado a gas tar 
·,traram ao governo que 0 movimcnto cstlldan ti l mais dinheiro com os estudantes. Nao abdican
-poss ui potencialidade, energias poderosas q ue do da repressao dlrecta d.o movimento associa-
-tornam inoperantes as suas medidas draco- rivo, prossegllindo e intensificando a sua po liti-
~nianas . Ap6s cada golpe desferido sobre 0 mo- ca de provocac;ao e de i llgerencia desearada na 
' vimento estudantil, ele surge ponco depois mais vida interna das AA . EE., 0 govern{) vai entre
-massi vo e poderoso ellquanto que 0 governo ve tanto dando satisfa.:;ao a alguns dos problemas 
<diminuida a sua ja fraaa influencia entre os es- mais senUdos pe10s estudantes, seja em bora de 
-tuctantes. Se tempo houve ern que para «meter forma incompleta e demagogica. (5) A cria~ao 
<osestudantes na ordem» bastava reprimir as dos S.S. vai nesta perspectiva. A luta governa
.AA.EE. e perseguir todos os estudantes progres- ment"l sobre a influencia das AI!.. EE. entrOl 
-:sivos , esse tempo passou. (4) E hoje, quando ass im no campo da presta<;ao de servi~os, ate 
.;as posi\;6es se repartem decisivamente entre os aqui qU3ASe exclusivamente nas suas maos. 0 
-que apoiam 0 fascismo e os que 0 combatem, ja govemo tem esperan<;a de que «dando» ele 
nao basta ao governo agrtdir as AA. tE . e en- rnesmo algo aos estudantes, cada gol pe desferi

,,-carcerar os estudantes patriotas: do sobre as AA. EE. seja cada vez menos senti-
As AA. EE. ganharam posi<;6es que 0 gover- do pelos estudantes como um golpe nos seus 

:110 naG pode ignorar. Peio seu prestigio e infll1- interesses. 0 governo tern esperan<;a de que es
<encia, pela atrac~'ao que exercem sobre largas ta S1.:a politi ca separe g rande -nllmero de estll
<cailladas de estllciantes os principios por que dantes das suas AA. EE .. Depo is ... depois tudo 
se regem, pela tenacidade com que defendeol1l os fara para os for~ar a acinir as suas posi~6es 

interesses estudantis e da Universidade, pelo politica~,. 
'volume de servic;os e regalias que distribuem, Com os _S.S. 0 governo nao pretende res-ol
Teprill'li -l as e reprimir os estudantes, cercear 0 ver os problemas dos estudan tes mas, e essen
:;seu desenvolvimento e impedir os estlldantes cialmente, minar a base de massas das AA. EE .. 

S'ervifjos Sociais e ({ pluralismo associativo». Trampclim para 

uma doufl'inafjao fascizallte da juveniude estudantil 
Mas 0 g'Qverno nao tern apenas em vista re

.ouzir a in fluencia das AA, EE. entre os eg,tll
<dantes, ele tern s-obretudQ em vista c·onquista-lbS 
para as suas posi<;6es. (6) Esta e uma necessida

-'(Ie objectiva do governo fasc ista, colocada em 
primeiro lugar pela sua ciimirlOsa politica colo

-11ia! e os S.S. constitucm Qlm trampolim nesta 
~irec~ao. 

o «pluraloismo assodativo» definido pela 
primeira -vez no 44 . 632 tem como um dos ,ob jec
-tivos ppincipais 0 enfraquecimento das AA.EE. 
(:lnulac;ao da sua represen tatividade legal ao n1-

vel de Esco la, divi?ao do movimento assaciativo 
por var-ios centros, etc.) e abre 0 caminh o ao 
trabalho de gr'-lpos fascistas entre os estudantes. 
Dois aspectos de uma mesnla p€llit ica es tao pois 
em jogo: enfraquecimento das AA. EE. e dou
trina<;ao fascizante. C@n!u-d'O, tambem aqui 0 
governo aprendeu ja. A experienQia mostroH co
mo a FEN, a Ac~ao Academica ou 0 grupo acti
vista «Estudan tes U niversitarios,» sao mais um 
vefculo de desprestigio das posi<;6es fascis ta:9, 
do que de capta~ao dos estudantesi 0 govern'o 
seote a necClssidade de assentar a sua «\uta ideo-
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16gi.ca » efi~ bases bastan ~e mais s6 lidas e dis 
farc;adas. (7) Quando no deare to sob r (! «Habi 
tac;6es para Estudantes)} p isa e rep isa que as 
«residendas uni versitar ias » dev em tornar-se os 
baluar tes de uma «aute nti ca cllltura llniversita.
ria», ele tern eOl mente uma nova concepc;ao cle 
c pillral~smo ». Ele p'retende, que oada la r, cada 
«residencia uni versitaria » se, t ransfo rme nu ma 
«associacao de estudan tcs» r ealizando lim tra
balho de cad.cter cultural e de con vivio que, 
como no caso do «Col egio u n ive·rsitario» «PIO 
Xlh e da «Residencia I-'ernan do Galvao Teies» 
(veja-se a sua recenie «burricada))) uHrapassa 
largamente 0 ambito n ormal da s r esidencias e 
mobili za 0 maior numero p assive 1 d e estudan
tes. (8) 

E 0 que pretende 0 govemo, ao modificar os 

Estatutos das AA. EE . retirando-lhes a clausulac. 
da n eutra liJade politica e r eligiosa? Pretende
co mo se v iu ja em Coimbra, <<!egalizar» a aGti- , 
vida de p olit ica das Co m iss6es Admin istrativaso 
que aqui 0 11 aJem venha a impor e, em de tenni
nadas condic;6es, fon;:a r as AA. EE. a tOl11 adaS,c', 
d e posi<;ao politica (pro-governamental, clar~) ' 
qu e ni'w conscglliu n o pas sa do . 

A crias;ao dos S.S. o be deceu pa is a pla nas benl!_ 
clefinidos . 0 govern o dan do corn uma m ao pro --
cura rd ira r com a outra. Dando alg,ull s servic;os". 
em si van tajosos para os es tu dantes, tern em v is
ta enfraqn ecer as AA. EE. c, sobretudo, c riar' 
con diC;oes para uma mais in tcnsa e eficaz doutri- 
na c;ao fasc izante da juventude. ,0 governo pare,..
ce ter planas de ial'go alcancc . 

Al guns aspectos doutr ~ i1arios 

da poHtica gOlfernamenta! em re;a~ao a Uni ... ers idade 

o govC<rno cleixou d e encarar superf icialmen- A po lit ica de «acc;ao social cscolan> e a no-
te os problemas p ostos pe los estudantes . A tal meaC;ao de ce r tas autori dades, e d itac1a ,em pri
polftica de repressao e a lheamento nUlll periodo m eiro lugar, e certo, pel a luta estudanti l e pe!q. 
em que os estu dantes tinham efectivarnente a descontent8.mento er.H re grande parte do co r po»· 
iniciativa nas rela<;;6es gove rno-movirnento estu- docente quanto ,ao extremismo anti -associativC). 
dan til, cedeu 0 lugar a uma p ol it ica de anteci- d o governo . J\1as 0 governo nao abclico ll cla smL 
paC;ao go vernam en tal, de vri damente p la nific ada p o lit ica r epressiva e fasc izante , apenas lhe to r
e mascarada de certa r o upagem doutr inaria . Em n o u a fo rma menos "c1lOcante" ( 12). 
muitos pianos 0 govel:n o passo'U a estar llum 3 E e-m q ue consiste a r ou pagem c1o utrinari?: 
permanente of ens iva. ( 9 ) d e q ue 0 g'o ve rn o se ser ve ? 

Basta ver como 0 go vern o se Ianc;ou , logo Em particu lar no segninte : 
f1uraa'te a '" crise acaclemica» a uma elabo ra C;ao -Qu3n to it Autonomia de U 11 ive r,s ide de o ,· 
legislativa que c1 esse coJ.er tura legal a toda a governo deixou de fazer s W~ncio so bre el:J. Que 

repressao subsequente. Basta vez a p reocllpac;ao de a negar no p lan o teorico de forma brutaL, 
do go vernG ,em no mear. para cargos de Di rector Agora defen de essa rnesma autonomia m as, ,, 
e Reitor, professo res que nao t ivessem a hosti- claro, " dentro do Sl lim ites em qlle cleve afir
lidade ' estudant il e naC) estivessem directamente mar- se" . 
compFometidos na p olitica rep ressiva do fasc is- -Q-J';~to as re l a~oes PROFESSO RES·Al UNOS 0 go verno-
nlO, mas que garan ti ssell1, entretanto, a aplica- defe nce de f-oTlna acerrima 0 «corpo r ':J rivismo universita-

d ' . ( 0) I3 . d r io> contra pondo-o a urn suposto ¢: sindical ismo estudaJ1til?-
l,;aO , a sua polltlca. 1 asta ver a c n aQ5.o 0 qu e opo";a e studant"s e professores. 
sub-secretariado da Juventude e Dcsportos ten - -QUe"to a s AA. EE . 0 governo iamBi. delas lal3 senlie» 
do it frente 0 engenhei ro P in to Serrao, com para as reprimi r , c o locas-as no mesmo plano de o utra. o r
larga experiencia no Ce n tro Un ive rsilar io do ganiza yo es estudan ti. e peceudo-estuda ntis, de ixa de as', 
P • . , d neg Ci r br L! talmenh~ , exp ~ic:ando rne smo que a criay.aa dos:;. 

orto, este por s ua vez IIOJe 111 voca 0 co m o S.S. (on I jesuil ismo! ) se faz «som prejuizo das o .ganiza-
modelo para a ci"iaQao dos S.S. (11). ~ Cie s iii e;:ist~ lli'es ». (13 ) 

Os Sel'lJi~Qs Soc ia is como apli ca!; fio pn1.tica 
de doutrina gov61'namental em r eiaQdo ill Universidade 

Mas esta roupagem dontrinaria so par si apa
r ece co mo pura demagogia q ne n ao res iste it 
rnais superficial das analises . Para a socorrer 0 

governo deforma a real idac1e . Separa estudantes 
e AA. EE., contra poe d irigentes a AA. EE. e a 
estudan tes, ca loca no mesmo pe de ig ualdade as 
AA. E E. e outras orga t:l izac;6es " ci rcum-es cola
res" d efine (nao defi n inclo afinal ) os "verdadei
ros interesse,s" da U n iver5idade e dos estudan
tes, apresen ta os d irigentes associat ivos como 
«train do a confianc;a neles deposi tada", imputa as 
AA. E E. posiQoes que estas l1 11 nCa defenderam 
nem por palavras nem por actos . Tal e 0 cas o 

db «sindicalismo» que o poria ' estuda ntes a pro -
fessores e que as AA. EE. defel1deriam. -

C ien te da mediocridade dos sellS argum elltos,. 
o governo foge ostensivamente a todo 0 dialogcr 
com as AA. E E., a toda a discllssao, a todo 0 " 

d ebate de principios. fa-I o para se nao desmas
carar e para rnanter intacio 0 seu campo de' 
man obra, on seja a da arbitrar iedade p ura e 
sinlpl es . ' 

Ciente da sua demagogia d outr inaria 0 go
verno nao po de ficar -se pel as palav ras e ve-se
for<;ad" a confirmar - pOl' algumas aq;6es, POt-
mais demag6gicas que seja m, a pu re za ~as suas 
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01 o MILITANTE 

ln tenc;oes. Negar 0 Dia do Estudante ja nao 
basta e lanc;;a 0 «Bia da Universidade». Negar a 
:actividade associativa ja nao basta e lanc;;a os 
S .S .. E 0 que aqni e importante ever como 
;apl"esenta estas suas iniciativas como decorren
·tes da stra doutrina. «Dia da Universidade», dia 
<de professores e estudantes. S.S., servic;;os adm i
nistrados por professores e estudantes e integra
,dos com «estatuto proprio» na Univen;idade. 
·0 «corporativis mo» governamental sai mais jus
i:if icado e e «autonomia universitaria dentio dos 
1imites em que deve afirmar·se» igualmente. 

Ao gove rno importa que os estudantes nao 
:sejam ouvidos e nao tenham representac;;ao de
mocritica nos orgaos que assegaram em seu no
-me as realizac;oes e os servic;;os, que as «autori
'rlades academicas» sejam de nomeac;;ao, que se 

mantenha a revogac;;ao tia represen.ta~-ao estu
dantil nos Senados e Conselhos Escolares, que 
seja integral, em suma, a sua tutela sobre a Uni
versidade, e seja de facil demonstrac;;ao 0 carac
ter demagogico da sua doutrina. 0 RClverno per
deu de ha muito a ve rgonha e, 0 que the im
porta e que tudo apareGa menos brutal desde 
que isso assegure os objectjvos que se propos 
atingir. (14) , 

Afinal os S.S. sao uma forma habil, benvinda 
por boa parte do cor po docente pa ra tranquili
zar a sua conscicncia e justificar 0 seu alhea
mento dos problemas universitari os e capaz de 
engal)ar algl1n.s estuda.ntes quanto as intenc;;oes 
governamentals, desvllando a sua atenc;;ao do 
principal- a repressao das AA. EE .. 

Conclusao 

Na polftica do governo em face das AA. EE., 
:apareceu pois um elemento novo ou, pelo me-
11lOS, um elemento veio ao prim.eiro plano-a re
-p ressao indirecta, cuja (15) manifestac;;ao cere
b ral sao os S.S .. 

A repressao directa prossegue, e mesmo cada 
vez mais vio len ta e tem ela mesma tres objecti
vos: um, e 0 enfraquecimento da propria activi
·d ade associativa; outro, tipicamente provocato
rio, visa, f.orc;;ando as AA. EE. a res posta ime
·'(jiata a repressao, apresenta-Ias aos estudantes 
'Como «focos de agitac;;ao» que nada teriam aver 
'co:u os seus interesses; 0 terceiro, e imp.edir as 
AA. EE. de se debruc;;ar sobre os aspectos no
vosda politica governamental para as colocar 
perante uma situac;;ao de facto consumado con
tra 0 qual sera bem mais dificil lutar. (16) 0 go
verno sonha criar as condic;;oes para dar uma 
machadada de morte as AA. EE., como recente
:mente a deu a Cas a dos Estudantes do Imperio, 
'-(17) sem que tal tentativa se vo lte contra ele 
:mesmo, como ate aqui tem sucedido. Repressao 

,-directa e indirecta servem-,se J11l1(uamente. En-
'tretanto, e como se dissesse aos estudantes: 

«As AA. EE. n"2:o vos servem. Vede como os 

dirigentes se afastam dos voss os interesses. Ve
de como se Janc;am na «agitac;ao» . V-ede, entre
tanto, 0 que fac;o por vos . Se mais nao fac;;o, ' e c' 
por causa das proprias AA . EE .. Sujeitai-vQs 'e 
tereis tudo.» (18) 

Mas e evidente que sem as AA. EE., sem a 
sm. I uta decrdida e organizada, os estudantes 
nao terao nada; a partir do momento em que 0 
governo lograsse enfraquecer decisivamenteo 
movi mento estudantil, limitar proful1damente 0 
seu poder jTIobilizador e cultural, enfraquecer 0 

cspirito reivindicativo dos estudantes, ele naa 
avanc;aria nem mais um passo 'na sua «politica 
de accao social escolar». So a luta estudantil ,e 
o poder das suas organizac;;oes democriticas ,e 
representativas; tomou possivel esta vitoria que 
os S.S. representam, so ela permitiri o 'seu de
senvolvimento ulterior que, alias, tera de passar 
pela luta pela gestiio desses servic;;os par parte 
dos estudantes ou pela cogestao (de ,es tudantes 
e pliofessores). (19) 

Os S.S . sendo uma conquista .es tudantil, est&o 
a ser utilizados pelo governo GOmo instmmento 
anti-estudantil e anti-associativo e visam cri·ar 
condi\;oes para uma mais intensa doutFinac;;ao 
fascizante da juventude estudanti l. (20) 

A DEFESA DO PARTIDO 
ria muito insistimos na nece3sidade duma dis-

• ciplina de ferro no trabalho conspirativD. 
Em muitos casos nao temos sabido aplici-Ia e 

1aze-Ia observar. Os ' funcionarios do Partido 
'tem, a este respeito, oOFigac;;oes especiais. Nao 
.50 Ihes estao confiados os pontos mais respon
saveis e mais delicadqs da organizac;ao partida-
.,ia, como Ih es cabe dirigir a educa~ao e a defe
. sa das organizac;oes do Partido. funcionarios do 
Partido que nao cum pram 0 estabelecido em 

crnateria de defesa nao tem condic;oes para cum-
,.prir a sua tarefa. Por mais ac t;jvos, dedicados, 

corajosos, dinamicos q ue sejam, a sua indiS'Cipli
na em materia de defesa acaba por acarretar pa
ra 0 Partido prejuizos muito superiores aos be
neficios do seu trabalho . Daqui se devem tirar as 
c€lnclusoes neoessarias. Criar 110 corpo de fun
cionarios uma di sciplina de ferro no trabalho 
conspirativo e uma condi\;3.o essencial para asse
gurar a defesa de to do 0 Partido . 

(Do Relatorio Politico ao VI Congresso do 
Partido Comunista Portugues, apresenta::io pete 
camarada ALVARO .cUNHAL) 
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