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l\B OLETIMD.O ' C:OMHE C EN TRAL DO PARTIDO COMUN IST A PO'RTtlGU,£S 

I Na estreHa com as mass a;g 

len U In 

i e sJa 
audaz trabalh o or g ani z'3'c,ao 

Parnd 0 a mel h or defesa 
:ltmalismidoa situac;ao interna do Partido na 

.~ sua ultima reuriiao de J ulho passado, 0 Co-
, mite' Central concluin pela necessidade urgente 
,,'Cie se continuar a melhorar to do 0 trabalho 
.eonspirativ0, ,de se CUIEprirem escrupulosamen
'te as regras c,(lllspirativas estabelecidas , de se 
-fazer reTIrar-errltodo 0 Partido, em primeiro lu
gar nos organismos unais responsave is, uma ver-

'3cladeira disc'iplina de ferro em materia conspi
:rativa. Ao .mesmo tempo, 0 Comille Central de-
1inin. mais uma vez que a melhor defesa do PaT-
1:ido, dos' rriilitantes e organiza~6es frente are
pressaofascista, esta na sua estreita liga<;ao com 
a s massas e num audaz trabalho de organiza~ao 

e indicou, par outro lado, algumas ori(mta~6e~ 
gerais com 0 objectivo preciso de levar as orga
nizar;;6es e os militantes do Partido a virarem: 
toda a sua aetividade em direer;;ao as massas, ern 
particular em direc~ao a classe openiria do~ 
centros industriais. 

Toda a experienCla do Partido "1105 e'llSina e 
nos indica que e numa corre'Cta e audaz estrutu
rar;;ao da organizar;;ao partidaria e ina sua estreHa 
liga<;ao com as massas que esta' a gl~ae melhor de

;fesa ' e 0 consequente desenvolvimf.mto mais ni
pido do Partido e do mo vimento derr..ocrati·cQ> 
revolucionario. 

Defesa da actividade do Partido 

Defesa do , sou aparelho clandestino 

Por i5S0, nada mais errado pensar-se que e seu aparelho clandestino. Seguir um tal ' C'tltt:rio 
:apetlaS com um grupo restrito de militantes reo seria. virar as coisas de pernaspara 0 ar, seria. 
v01uciomirios ilegais dedicados e corajoso.s, em- relegar para lugar secundario 0 que e, fundan1en
bora, mas vivendo voltados para si mesmos, tal para 0 Partido, isto e, a estrutura<;ao da 0,[
'suspensos no ar sem 0 apoio da' mae terra que gal1iza<;ao, 0 seu refor<;amento' e alargament{); 

'''sao as massas trabalhadoras, que melhor se as- tant~\ em extensao como em p l'Ofundill ade e- 0, 

.. segura a realiza<;ao e' a defesa do tliabalho parti- enrai2mnento do Partido nas ,massas trabalha
.. dario e se criam as eondi<;6es para 0 descnvol- coras, ~m particular na classe· opera!i,ia iridus-

'vimento futuro da ae~ao revoillcionaria do Par- trial. Seda, numa palavra, seear a fonte que"aJi
'Ndo contra a ditadura fas cista, pela aemocracia, menta 0 proprio corp-o de ' funcionarios .· d{); 
;pelo 60cialismo. Partido. 

,0 aparelho clandestino do Partido vive para t orient1l:1do-l1os sempre em direcc;aoas·mas
.QPartido e nao 0 Partido para 0 aparelho clan- ,sas trabalh31~oras que melhor garantimos a ~ cie
>destino. Se bem que () quadro de funciomir ios "fesa da act.lvdade revolucionaria do Partido em 
.cleva ser constituiao pel os melhores quadros .do favor dos lntl!"esSes da classe operaria e restan
Partido e, par isso mesmo, constituir 0 seu nu- tes trabalhado:es, e, que melhor garal1timos a 
,cleo dirigente, a defesa dG Partido nao po de es- defesa do seu a1are1ho clandestino. E claro C(1)

<tar e na"'o .deve tS,tar subordil'lada a defesa do mo aa~ua que se 0 aparelh0 cl.andestino de;) 
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2 O ' MIL! T ANTE 

Partido nao tiver entre si 'e a base do Partido to- ciEavel contra a burguesia capitalista pel a con
da uma rede de organism os compostos po r mi- quista da liberdade politica, indispensavel para 
Iitantes legais mais ou me,nos prestigiaclosentre 
a c1asse, esse apaTelho ficad sem I'aizes para se a c1asse opera.ria se poder organizar e unir livre-
manter de pe it frente ,do Partido na luta irre<;9n- mente na lnta pela democracia e 0 sooialismo. 

Por uma ctlidadosa seleCfiao 
e promogao de qua(h'os 

, A-dcfesa do Partido nao pode tambem ser des- lutar contra aclitadura fas 'eista. 
ligada de 11111 cllidadoso e ,correcto recrntamenia Os funcionarios do Partido devem ser recru-
de novos membros do Partido e da promo<;ao a 
(Jperar para 0 corpo dle funcionirios. Haj e, mais tados entre os membros do Partido que mais se 
do que nunca, a pr,omo<;ao para 0 corpo de fun - tenham destacado na organiza<;ao, participac;ao 
donarios do Partido cleve scr cuidadosa, sem e orienta\;ao das lutas de massas, em particular 
pressas, exigente em todos os aspectos. da c1asse oper-aria e que mais provas ten ham 

Os revolucionarios profissionais devem ser dado de declica\;ao ao Partido e tenham revel ado c 

dirigentes de masse.s de facto e nao apenils em verdadeiro espirito de sacrifici{). 
palavras . Infe!izme nte, como constatou de forma Como tern salientado 0 Comite Central, devem 
critica e auto· critica 0 Comite Central na sua {d- vir ao qnadro de funciomirios aqueles mil itantcs 
tima reuniao , tern chegac\o ao aparclho clandes- operaTios ja provados nos variados com bates 
t ili'O do Partido alg;uns palradorcs e escrevinha- contra 0 inimigo de c!asse e com uma conduta 
dores sem qualquer trabalho pr{ltico de massas morill irrepreensivcl ; capazes de enfrentar a du
~u participaC;ilo clirecta ilaS lutas da c\asse ope- reza de uma longa clandes tinidade (se necessa
;d.ria e restantes trab::dhaclorcs a recomenda-Ios rio) e 0 inimigo, em caso de prisao. No quadro 
e Olltros com multo pouca experiencia revolu- de funciom\rios devem estar IDS militantes que 

. cionaria que .nao POllCOS prejuizos (em causado continllem a manter e desenvol ver as qualidades 
;ao Partido e ao consequente desenvolvimento da que acabamos de apontar. - / . . 
. Med ~das pac~ ~v .!l e:ieJl'lo1vJ:m:ento ~~-

~o trabai~() de organizl:I.Qao 
A organizac;ao pmtida.ria .vira?a para as mas- Assim, na sua reuniao de Julho passado, 

sas e enraiza<Ja nas malSsas e a Vla segura para se «0 Comite Central considerou necessa rio : 
lutar com suce8SO contra a ditadwra fascista, pe- a) 8centue r meclidas renden tes ,6 descenlroli 
las reivindica<;;6es imediatas e rnediatas das mas-
:sas traD?Jhadoras. Tanto 0 VI Congresso do Par- za~1io organ ica, ao Burnenlo da inioiutiv8, do 
tido, como as t'lltimas reunuoes do Comite, Cen- responsBbilidade e dil ca p<Jcidade de decisao 
iral ;.puseram em evidencia a necessidade de se d os organismos in termedios e de base, a par 
,dedicar a maior aten<;;ao e esfon;os ao desenvol- d orefon;:o dB centralizBvao politica, da uni 
vime'lilto do trabalho de organiza<;ao operando- dade politic8 em todo 0 Partido; b) concen
-'Se semore a sua estrutura<;ao de forma tal que t.rar os esfo.r;os princ ipais no refort;o da or
<cada u~a das orga;1 iz~<;6cs do P.a_rt~d~ aSSll)113, a g3 n iZ5<;ao do proletariGdo i naustrial e ru ral; 
. .Tes1)onsabJl!dade erectlva pela dlI e,-~aO de ~o c) lazer um esfor<;o serio e pacien!e de rec ru
<0 t~abalho partid,lrio no seu respectivo secto{ temento e pro movao voHado principBlmente 
;geografi,CD, incluinc\o, naturalmente, tudo 0 qU6\ para os operarios industrieis e rurais que 'se 
$e relaciOna com a ~ua defesa. dcstaquem naslutas de masses, ., .». 

Orga~smos intermedios 
em vez d! traba!h d\ individualisfa 

Os organismos intermedios do Parti il'o (Comi
tes Regionais, 'Locais, 'de Zona, etc . . v.~m regra 
;geral, devcm serconstituidos porr)l1Inr,ntes le
;gais que tenham vindo ao Partidt atr~,:es cia:> 
lutas de massrrs e se tenham reve!7ao dmgentes 
de massas na empresa, na 10calil1~de, no local 
de trabalho, na regi;io. Estes org\l.llsmos ~e."~m 
:ser de fac to organismos para di~~lr, COl1l1lnlCla
t iva e decisao, capazes de assumrem a Fespon
$8 bi lidade pel a aplicac;;aocla lyi:ha e das oecis?es 
'politicas dos organismossu]9/.~:wres ,do !",ar~I~0 
<em todos os dominios da auao revoluclOnana: 

/ 

organizac;ao, dGsencadeamento no momento 
oportuno e direc\;ao das iutas reivindicativas e 
politicas, recrutamel1to dcnoyos membros para 
a Partido, estmturac;ao da organiza<;;ao partida- l 
ria, 'propaganda e agita\;ao politicas, trabalho 
conspirativo - defesa dos milital1tes e organiza
c;6es, tra balho nas assacia<;oes de massas, em 
.particular nos sindicatos nacionais, etc" tudo, 
bern entendido, nos seus respecti vos sectores 
geograficos . 

A constituit;;ao de organismos dirigentes inter: 
medios, e ate de base, tern esbarrado na pnit i ~, 
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o MILITANTE PCP 3 ~' 

com resistencia por parte d-c- a-lg- u-I-]s- ful1ciona- indicou 0 Comi~essa }u£a e uma tarefa, , 
rios, dos mais responsaveis aos menos respon - de todos os militantes e deve ser levada ate ao 
saveis, e tambem de militantes legais. se bem que 
em p3 l avra~ jamais se tenl1am manifestado quais- fim sem quaisquer dcsfalecimcntos ou paragens_ 
quer discordancias contra a orientac;;ao do Par- 0 funcionario do Partido entrega 1I0da a sua 
tido ncste terreno. vida a iuta revolucionaria pela defesa dos inte-

Debatendo mais uma vez 0 importante pro- resses dos trabalhadores. pela demo€racia e 0 50-

blema de organizac;ao. 0 Co mite Central de Ju- cialismo, sofre duramente durante an'os e an as 
Iho sl1bmetcl1 a uma critica cerrada os defenso - a ausencia dos elltes queridos, para ele nao ha 
res do trabalho individualista e salientou a ne- espectaculos de qualquer especie nem 0 convf
ce?sidade urgente de se abrir debate em todo 0 vio com os companheiros de trabalho ou as ami
Parti do com 0 objectivo precioo de encontrar 0" gos do bairro ou da io;:alidade, etc., 'etc .. A", 
ca;ninhos mais justos e seguros para a estrntu- corpo de funcionarios do Partido se deve em 
ra~ao da organizac;ao derrotando as resistencias gTande~_ medida 0 desen vol vimento do Partido 
que ainda se Ihe opoem l1a pratica. e da luta contra a ditadura fasclsta. Nada distc~. 

A crftica eo combate it tendencia de que so 0 porem, d~_ ao funcionario do Partido quaisquer 
funciom\·rio sabe, de que so nele se deve confiar, atributos especiais, de que so ele sabe, de que 
de que so cle e capaz de realizar, e justo dize-Io, so .ele e capaz, de que so nele se deve confiar. 
vem de longa data. Ha, POl'em, que reconheoer, Como assinalou 0 Comite Central, 0 trabalho 
que nem sempre tem sido orienlados com a fir- inclividualista,o« homem orquestra », e impedi
meza e decisao necessarias tanto a critica como tivo do desenvoivimento das Qrganizar,;oes do 
o cam bate a ta l tencienci~l. Partido, dos quadros de base e interrnedios, do 

Se no passado a Inta para terminar com 0 que Partido no seu conjunto, assirn como e impe
se tomou conhec:ido entre nos pelo «hornem or- ditivo do desenvolvimento das lutas de massas 
questra» era justa e necessaria, hoje tal Juta e da classe opera ria e restantes trabalhadores. 0 
cem vczes mais necessaria e justa. Do seu des- trabalho individualista e nefasto it seguranc;;~ 
fecho rapido e vitorioso depe-nae em boa medi- do Partido. Bater e destruir sem perda de tem
da 0 desenvolvimento organico do Partido e a po a ten dencia para 0 trabalho individualista e 
seguranc;a do seu trabalho revoJuciOliaric. Como tarefa inadiavei do conjuato do Partido. 

O,;gaf:izar;oes bem estruturadas 

com vida politica actilfa 
Sempre que 0 trabalho de organiza<;ao do do Partido. 

P~rtido se orienta para uma jL;sta estruturac;;ao , A iigac;ao do Partido as massas e a melhor de
cna~ao de organismos dirigentes intermediosfesa do Partido contra a repressao. Organiza
compostos pOl' militantes corn vida Jegal, e de \;oes regionais, locais, de zona"celuias de em
or.ganlsmos de base enraizados nas 111assas tra- presa, etc ., bem estruturadas e C0111 vida poiitica 
balhadoras, as lutas destas descl1vo]vem-se me - acUva ligada as massas . levando'c0111 determina
Ihor'e sao mais bern orientadas, a1l111cnta 0 re- c;ao it pratica a lillha do Partido definida pelo 
cr,utamento de novos miiitamts, 0 Partido alar- seu VI Congresso, cUl11puindodiscipJinadamen:
g:a a .sua infJuencia poiitica, os funcionarios do te as regras conspirativas indicadas pelo Comi
I~artIdo, saidos no fllndamen tal da classe opera- te Central e aquelas decididas <pelos pr6prios 
1'1a, .sentem-se mais confiantes e firmes, mais ca- organi.smos intermedios € de base, realizando 
pazes de enfrentar todas as situa~oes pOl' l11ais uma justa compartimenta<;:ho organka, respei
dificeis que sejam. tando escrupulosamente a disciplina partidaria, 

A rica. experienci.a do Partido, tanto no que tern sao o,ganiLa~6es apras a reulizarem urn I,ahaino ,e"Dludo-
d . . -l nario. de mBssas pele defesa dos inhc'resses dos trabalh'a-

e POSltlVO como lie negativo neste terreno, me- dores. dos massas populares e do Pais e a dcfenderem-se 
rece ser estudaG!a criteriosamente com vista a vitori osamente da repressao fascista_ 
tiran~m-se deja materiais validos para a luta IJe- liguemo$ 0 Partido as massas. Comb,tamos intr.llsigen-
1 f ' temenia 0 trabalho individualista. Refo"emos e alarguemos; 
o re orc;;amento e alargamento da organizac;ao audaciosamente a organiza<;50 do Partido. 
~.R"'~"';; "~='VU<PJ'"<"""-l~-:"o;Q;R'KE"'2"""'tt..,.,.,.,..._ ~..........-_~~yp?--== ,~~~ ___ ~_~ __ 

A DISGiPUNA DO PARTIDO no PROlETARiADO o q Ile cimenta a discipiina do Partido revo- a sua capacidade para se ligar, para se aproJi:i-
.luci<JI1ario do prolctaria'do? 0 que a de- mar e, se quereis, para fundir-se, ate certQ 

~ermlDa?9 g'ue a refor~a? Em primeiro lugar PQl'Ito, com as -I11ais largas mas:sas tl:abalha
e a consc-rel'lCla da vanauarda proJetaria a sua doras, em primeiro lugar com a -massa prole
dedicar;;ao it revol.u\;ao,'" a slla firmeza 0 'seu es- taria,. mas tambem oom a massa dos trabalha
pirito dlj: sacpincio e 0 seu b~r(i)i6mo.' Segundo,_ dores nao prolefoirios. 

(Unine: '" A Doenr;a Infantil») 
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4 " G MI'LITANTE 

Tarefa lnadiaveJ 

a organizat;ao e desenv.olvlmf?'t'ff}' 

das /uias demass8.& 

N a serq,uenda ,da linha polltic~ ap,rovada pelo VI Congresso, a reuniao de ' Julho do qOI'H1flF" 
Central trouxe de· novo a pnmclro plano, como tarefa urg~nte e funciamenta l, a ° rga'I;l I Z3<;a() ' " 

e intensifica<;ao das ,lutas de massas,-factor determinante da batalha geral contra 0 fascismo,
analisou as deficiencias que se manifestam neste dominio e as perspectivas que se abrem it luta, 
dOG trabalhadores pelas suas reivindica<;6es. 

«N e actual fase de lute anti-fasc is ta - afirma 0 Comunicado .do Comite Cemtral-as lulas rei-
vindicetivas, economices ou ouires , sao de pr imordial imporlanc:rl'l, nao so pe ra 6 defesa dose 
interesses imed iatos dos trabalhadores, como tam oem para retort;:ar 8 sUa organizac;:ao e pa
ra abrir caminho a um escenso geral de lute pclitica con ira 0 fascilimo». 

Intensifica-se a eXlllora(ja.o da classe operaria 
Nas actuais condi<;'6es da situac;;ao nacional, muitos casos, por um corpo de tecnicos especia

q .uando se acentua a crise do regime e crescem li zados, que estabelecem as novas tahelas do ren
fac.tores novos da luta de classes;, imp6e·se urn dimento diario de traoalho e submetem a multas
conhecimento preciso e oojectivo das condic;6es e castigas 06 operarios que as nao atingem. 
concretas das massas trabalhadoras, sem 0 qual Merce da intemifica<;ao> dos ritmos de trab11'Ihl:)" 
se ·corre 0 risco de colocar las organizac;oes e os e da renova<;ao dos processos tecnicos, a proGu
rnilitantes do Partido a reboque dos aconteci- tividade registou urn atimento- de 48 por, cento' 
mentos , .quer aplicando formas ultrapassadas de nos (dtimos cinco anos. ~ _ 
luta quer colocando palavras de ordem inade- Paralelamente it introdu<;ao de novas formas, 
quadas it situat;ao. 

Nas empresas indu>triais, nos bancos; nasgran- de cxpl@rac;ao dos trabalhadares e intensifica<;a(» 
dei; firmas comerciais ligadas aos mOllop6lios, destas, os monop6lios e 0 governo fascista cria
sao introduzidas formas «Gi.entificas de traba- ram os chamados «cent ros de form~~ao profis
Iho ", destinadas ao aumento daprodutividade a s:onal", tlestinados a fornecer, em larga escala,co 
troco de premios pretensamente com pensadores, it grande industria, qua.dr0s openirios capacita
que levam ao esgotamento £i,sico dos op.erarios dos que aumentem a produtividade do trabalho, 
e empregados ao mesmo tempo ,que. procuram e dominein as novas tecnicas da produ<;ao ca
ludibri<i-los atraindo 0 seu .. interesse . para um pitalista. 
acrescimo do rend imento, 0 aumento da produ- Graves d.ificuldades se anunciam ja na i ndu&
tiv;idade permite aos.·capitalistas uma maior ·aCll- Iria textil, provocando 0 encerramento de em-
rnulac;ao de lueras, pelo allmento do trabalho su- presas, a redw;;ao da jornada semanal e medidas. 
plemcntar, que cria a mais -vali a, e pela reduc;ao de concentrac;8.0 industrial, destinadas :l favore
do tempo destinado ao pagamento de salario. cer 0 p0der dos monop6lios. 
o aumento da produti,vidade"fa:vo rece ,oalarga- Na melalurgie, industria de cal~ado, produ-
mento de ' interesses dos p.otentados da! ' banca e los melillicos, corli96, p redutes quim icos, MB

rla industria a novas empresas, a novos sectores ler ial de Iransportes manifestam-se sintomas de:
da: .. ,economia nacional, conduz it concentra<;ao ' retrac<;ao da p roduGao ou factores de estagna~ao, .. 
capitalista, ao crescente pod€r dos rilOnop61ios ,. que come<;am a reflectir-se nas condi\;6es de vi-

Nilindustri.<l textil, metl3iurgia, produtos qu~ cia cia c1asse openiria e podcm transformar-se,_ .. 
micos, indusiria do vidro; monla-gem de auto" ligados a outros factores econ6mie@s resultantes' .. 
mov!!!is, constrm;:oes navais e ' outros ramos, os da submissao ao il11perialisl11o, em fei16menos-~ 
flOVOS ritl110s de produC;ao'sao dererl11inados, em de cr ise aguda. 

Sucessos e debilidades das iutas de massas 
Os' novas aspectos da expltJrac;ao capitalista e 

<la situ8c;aona-cional requerem ·um conhecimen-
1(0 particular e sistematico porpavte dos militan
tes do Partido, nos prindpais ramos dainrlus" 
tria e nas principais empresas, ·com 0 objectivo 
"!e determinar .as suas cOllseqllel1'cias soore' as' 

condi<;;6es de vida e de trabalho da classe 0pe
raria, sobre 0 desenvolvimento das lutas de rnas-
sas, sabre as formas de <mobiliza<;ao e de direc
<;ao dcssas luhrs. 

Em';faice' da! irit'ens'ificac;'au . daL explora<;a0 capi-· 
talista, 'dd' anment0' da produtividadc, do .. ini:e~ 
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o MILITANTE 

sante des nivel entre os salarios e 0 custo de vida, trarios do patronato. 
<em face das COll>Sequencias da guerra colonial e Na labrica de P61vora de Moscavide, oS'Qpe~ 
,cia politica de enfe~tdame nto ao imper iali smo es- d .rios de uma sec<;ao paralisaram 0 trabalho em' 
·trang-e iro, vemos intensificarem-se as lutas de sinal de protesto contra 0 despedimento de um 
massas pelas suas reivindica<;5es imec1iatas e em companheiro e fon;aram a administra<;ao a read
:particular por aumento de s'alarios. mitf-Io. f acto semelhante se desenrol ou na ' I&-

Na C.U.F., 0 rece nte aumento de salarios foi brica Dyrup, de Sacavem. 0 operario que ha
ca expressao de um a luta ooltctiva, conduzic1a, e vi a side expulso foi reintegrado nas suas fun <;5es,· 
<certo, com evidentes debiliclac1es, mas que viso u merce da total paralisa <;ao Levada a cabo pel'os 
cum dup lo objectivo: a conquista de uma reivi n- se1.!S companheiros de trabalho. Na Companhia 
<lica<;ao fundamental - 0 aumento de salarios - Previdente, em Alverca. 0 abandono do refei~6-
~ 0 com{)ate as manobras do patronato, que pre- rio pe lo pessoa.l, ante a ' com ida intragavel que 
te ndia S!lDstituir 0 justo pedido dos trabalhado- Ihe era forn e'dda, levou a ·geren cia a garantir que 
-res pe la intensifica<;ao cia produtividade, pelo de futuro tal ifac:to se nao voltaria a repetir , e 
subsidio do «merito » , essa escandalosa forma de obrigou-a a melhorar a qual idade das refei<;oes. 
-explora<;ao introduzida nas fabricas da C.U.f.. As lutas reivindicativas a q ue aludimos· e ou-

Na empresa de cons tru <;5es navais, a LISNA- tras ,que se processaram no decorrer deste ano, 
VE, a lula dos trabalhadures tem oposto uma re- revelam no entanto debi lidades e defici enciasq uo 
sistencia, por vezes descoordenada, as varias·for- 'a reuniao de Julho do Cotnite Central submeteu 
mas de explora <;ao impostas pelo patronato e ela - a. uma analise critica. 
boradas pelo seu gabinete de especiali stas tfdos >'A varias dessas lutas faltam continuj dade efir
metodos. «cientlficos de trabalho". A aplica<;aGl <n1.e:;a e_ dai deriva um enfraquecimento na .m.o
do trabalho a «ficha» , a introdu<;ao de novas bll lza<;ao d o~ trab~lhadores , que vem a re~l~ttlr
normas de iProdu<;ao, a tentativa para redurir a -se no· reduzldo lllvel do ~ume>n to de salanos 'e 
meia hora 0 tempo da refei<;ao do almo<;o,",a ac- noulros resul tados da ac<;ao . 
.. ao concerlada dos capitalistas, os operar-ios da Outras lutas carecem de organism0sdekl:irec
LISNAVE ltem ,contraposto a luta por' aumento <;ao - cOl11issoes de unida,de e cOl11issoes sindi
de salaFios, em bora uma tal luta se nao'1:enha cais - que orientem, mobilizem e organiZelt1 os 
desenvolvido de uma forma sistematica e com trabalhadGres na conquista clas suas . reivin
urn amplG caracter colectivo, assinalaido por um dica<;5es. 
jirme propooito de vencer. A ausencia ou debilidades destes organismos 

A luta por aumento de salarios constitui 0 nao permitem coordenar a luta entre empresas do 
<centro das batalhas da c1asse openiria e das mas- mesmo ramo de produ<;ao, embora se localizem 
sas traba lhacloras pela cEll1 quis ta,das suas reivin- numa area limitada, como-6ucede, por exempJo, 
,dica<;Oes. Qua/ ro mil trabalhadores da Ca rris com a luta dos corticeiros pelo aumento de sala
.de lisboa repetiram as concentra<;oes massivas rios, pagamento dos ·feriados oficiais, sem recom
.<liante da administrac;ao da empresa, em Santo pensa de horas extr'aordinarias e outras aspi-
Amaro, requerendo um. aumento de 10$00. ra<;5es. 

Lutam por aumento· cle salarios e ordenados, A mobiliza<;ao e organiza<;ao das lutas de mas-
,()S bancarios de lisboa, PC!lrto e Co~mbra , os ope- sas> revelam ainda, tal como -assinala 0 Comuni
'Tarios do Arsenal do Alfeite, empresa Olho de cado da reuniao de ]ulho do Co mite Central, 
<Soi (Cacilhas), c.],:P . (P6voa de Santa Iria), ' « urn certo seguidismo e cullo de espontanei
Companhia Colonial de Navegaltao (Lisboa), dade, a lalta de espirito critico,o defjcien'te 
Sociedade Industr-ial Corsul, Sociedade Indus- conhecimen to e estudo des ex per iencias pas
,trial Alianlta (Cova da Piedade), CORAME 'sadas, a lalta de atenltao para as novas expe
(Santa Iria da Az6ia), Trefilaria de Secevem, rienc ias, a tendencia burocratica e rotineira 
·portu&rios-de Lisboa , trabalhadores de impren- paratO'mar conhecimento des lutas em vez de 
sa, co r. li.ce iros de Mergem Sui do Tejo, caixei- intervir de lorma operativa e dinam izadore ». 

' 1'05 e .~regados de escrit6rio e outros Ira- Iniciaram-se lutas reivindicativas que se de~l
Ibalhaldgres. . ' veram no seu inicio ,ou a meio caminho por ca-

,Estas.11!tas desenvolv~m -se em caml?os dlferel1- rencia de uma direcc;ao acer tada, embora sere
ies e' ullhzam fGrmas dlversas de ac<;ao, que v::io gis tassem condi<;oes propicias ao seu idese>nv<!}l

,{jesde as concentra r;'OeS massivas junto dageren- vimel1to. 
:cia e do s in~ic~to , aos al?aixo-assi~acl(ls, a activi- Nao basta conhecer os, problemas mais:candlm
dade de COlTIlSS~eS ~e. u!lld~de apGHadas pelos tra-tes dos trabalhadores. E indispe nsavel t raonsfor
balhadores ou as dlhgenclas de gorupos de ope- ma-IGls em factores de luta vencenclo asdeficien
rarios junto de encarregados e patroes. cias que ·se manifestam .na actividade do' Parti:do, 

Verifica-se, l1a con du<;ao de va.rias lutas rei- sabendo tomar medidas dkienies e rapidas que 
vindicativas, um recrudescimento das posi<;5es asseg'urem uma direc<;ao acertada as lutas de 
ode firmeza, de unidade .e de s0!idariedade per massas e preparem novas' e mais decisivas bata

,p arte dos 'trahalhadGre~, em fa ce'.tios aetos ar.j;)i- Ihas contra a explora<;ao capitalista e Ofa5cism'~. 
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M{lbil izar, or!Janizar e orientar os trabalhad ol"es 

«NaJese aclual da, lutaanti -iescista as lu ta s 
reivin.clicaliv6s, econ6micas e QuI ra s - afirma 
(). Comu niaado do Comite Central r- sao de p ri
'macial importanc ia , neo s6 para 6 deleS6 dos 
in teresses imediatos dos trabalnadores , como 
lambem para retor~ar a sua organiza<;ao e pa
.. 6 abrir caminhQ' o urn ascenso gerai de luta 
pol ilica contra 0 fescismo» . 

Em cada dia crescem os facto res de desconten 
tamento entre a ciass(; operaria, !evedam motivos 
p a ra novas lutas . Os .col11uniMas, oS t rabalhado-
4"es de vanguarda, necessi.tam de canalizar no me· 
ahor sentido esses facto res de descontentamento, 
a,traves de um persistente esforqo de organiza~ao 
,q;ue leve aas trabalhadores a direc<;ao do Partir 
PO, realize entre eles lima actividade de agita<;ae 
e de propaganda, tim trabalJ-lt}, politico sistema
tico, a tim de organizar e impui5iona r as lutas 
rie massas . 

E>necessario que os cOITl11nistas .. pas condir;oes 
impostas polo fasc ismo , no .meio de -perigos e di 
ficnl'dades, saibam mobilizar e,orienta r os traba~ 
Ihadores pala defesa dos seus intercsses, toman
do audaciosamente a direcc;:aQ~d<is suasl'Itas, en~ 
contra'~ldo ,fS medidasorganica.·s cll·nazes ·de ss ti-

mula-las, destacando q uadros, es tabelecendOl 
contactos, criaH-clo os organism os di r igentes -00-
missoes de unidade e comissoes sindicais -, fa
zendo avan<:;ar as lutas para novas etapas, sabeu
deb elevar it combatividade, un idade, consciencia 
de classe dos trabalhadores, ·d e modo que a ini~ 
ciatuva se mantenha nas suas maos 'e ;nao sejam 
vitimas de manobras do patronato e dos seU9:· 
agentes, nao se detenham em face da repressao· 
mas resistam corajosamente a esta, radicando a. 
sua dispasic;ao de luta e cOl1sciencia de classe. 
que lhes permita defron tar a dureza do combate
contra a explora<:;ab capitalista e 0 fascismo, ate. 
ao momenta da sua des t ruic;:ao. 

Tal ;como assinalou ° Relat6rioPolftico d ()i 
Gom ite G;entral ao VI Cop-gresso do Partido Co
I1mnista POrtuglleS "0 grosso des nOSS6S ener
gias deve concentrar-se na mobili:<;8t;60 des; 
masses para a lute por oblec tivos concretos 
imediato5 e i550 impoe-nos is necessi ded e de· 
dete rmine r quais sao os object iv~s capazes de· 
mo b ili za- Ias, .. quais sao os orgenismos mais. 
apro p ri ados par.,s , d iri gi- Ies, quafssao 8S for
ITIes> de acc;:ao m ais efk-ientes nuryJ momento>-
d<Jdc». 

_;-'-:;"~~;z&'~UL·:J.:.:A...-;"~~£.~"DOII"~"'~"'~~5JJ5l5V=·=_~~ ____ • 

no ESP fR iTO 
A VIAGEM DO 

'1 11nidade com os cat6 licos e um dos aspectos 
"". cia politi ('?a ·de uniclade. preconizada pelo Par
tido Comunista PortuglleS para 0 derrubamento 
ila ditadura fasci-sta e a instaura~ao de um regi-' 
me democrMico em Portugal. 

Perante a nova orientaGao da IgTeja, sintetisa
.ria Ilas decisoes do Concilio Vaticano II , 0 dia
l-ogo franco e aberto com os cat6licos anti-fas
£istas, que os comunistas sempre defenderam, 
abriu novas perspectivas para mais amplas ac
t;6es de cCll11bale pelas liberdades democraticas 
e .a pa.z, contra a repress~o e a guerra. 

A hostil idade com que. 0 governo de Salazar 
f o alto clero fascism responderam aos aspectos 
Ienovadores da evolu<;:Io da. Igreja a partir do 
F.apaJoao XXIII-facto que,·ja levantara a indi
gna<;ao e os protestos de l11uitos cat6!icos hones
t0S no 110SS0 pais - tambcl11 nao podia deixar de 
-ocasionar certas divergellcias en.tre · 0, govern@ 
fascista e 0 Vat-icano . 0 governo do« cat6lico» 
Salazar, por intermedio do «cat6Iico» ministro 
rios Neg6cios Estrangciros, criticou ostensiva
mente as visitas do Papa a Bombaim e as Na<;oes 
Unidas por consideni-Ias opostas a sua politica 
Folonialista e reaccionaria. Pelo mesmo moti vo, 

DO GOr~GILIO 

P -A P A A FAT I M A 
as· llltimas encidicas e alocu<;6es papais"s6 depofs-, 
de cuidadesamente censuradas e mutiladas ern : 
algumas passagens, tem pmdido ser di vulga
cia'S em Portugal. 0 governo de Salazar respon
de com a repressao policia l, persegui<;6es-e pri
soes de cat61icos e sacerdotes que nab sO" COI1-
formam com a politica colonialista e 0 regime 
de terror r einar.te na nossa Patria e p rocurarn 
levar a pnitica a nova orientac;ao definida peJ<>, 
Concilio. 

Tais factos eram por demais couhecid.os pelo" 
Papa e nao foram decerto es tranhos a resisten
cia, pelo mel10S aparente, oferecida pelo Vatica
no it vin da de Paulo VI a Portugal. E como :1: 
opiniao p(lblica mundial estava atenta, 0 receio , 
de desaprovac;;aogeral e de desprestigio levon a. 
corte pontificia a nomear apen3s 11m delegado, 
do Papa para assi·stir as comemora<;oes de fa ti
ma. Todavia, sob as pressoes constantes do altli)o, 
clero fascista porlng-nes, esta decisao l1l0dificou
-se a (dtima hora . . Novos des ign i(I)s ·.ultrapassa;-· 
ram as divergencias. Paulo VI ' decidiu vir a fa
t ima, em viagem particular, segundo .dizia, como. 
sim pies «peregrino> da paz. ·_ 

Posta imediatamente em frenetica actividade" 
a maqn;ina dq)ropagfll1da .saiazarista tiro\! tod~s-; 
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as vantaRe ns politieas desta visRa-. Fazendo pas- me foi m ~.i s u ~na ,vez pos,ta a p~0va nu ma «am
sar Portugal pelo mais cristao dos raises cris- p ia amni_4tia» de que, como sempre, UAo benefi
taos, nao era a «Nac,;ao fi de lissima», mas 0 go- eiariam os presos politicos, mas que hao deixa
verno fascista que se fazia passar por «fil ho Eli- ria de ato rdoar os ouvidoSl dos menos esclared
lecto» da Igreja. E a «magnanimidade» do regi- dos, tanto no nosso pais como no estrangeim_ 

Objectivos politicos da viayem do Papa a Fatimli , 

Os propositos propagandisticos da camarilha 
govern ante foram sobretudo favorecidos pel a re
ce]J1;aO oficial a que 0 Papa so: prestou no aero
porto de Monte Real e pela aud~encia partiCl!
lar concedida por Paulo VI 11 0S seus aposen
tos em Fatima, ao ditador fascista , Salazar, e as 
mais altas individualidades politicas e militares 
do regime, com 0 presidente da RepL!bJica a 
frente. 

func,;6es de ministro da Saude, dir-se·ia que 0> 
Papa esqueoera que se enconlrava num pais on de 
a liberdade religiosa so exis te para apoiar 0 fas-
cismo. t tambem surpreendente que, em Por
tugal, pais onde sao espezi nhadas as mais e,lemen
tares liberdades do hom em, viesse 0 Papa fala. 
na fa lta de «verdadeira Iiberdade ci vi l » em paiscs 
que conquistaram a li bei:dade pela sua lata, Ji
quidaram a explomC;ao e a miseria e march anll 

Com p erplexiclade e desilusao, os catolicos n3. van guarda cla humanidade para 0 socialism~ 
progressistas ja nao podiam ve r em Panio VI 0 e 0 comunisl110, pelas vias do progresso e da co-
«peregrino » da paz que tao facilm en te at ra i\:oa- ciperaC;ao pacifica. .. ' 
va as suas proprias palavras, oficial izando a sua . Paulo VI p r;etendeu ignora'r em abso!utC[} as 
visita a Portugal. E a propria homfli a de Paulo 
VI em fatima tambem eonstituiu motivode RreSGS, politicos e a viole::ta . J;epr~ssJio fascista 
amarga ~cep~ao nao so para os catolicos co tno que h,a .Iongos anos ,tem. vlol.ado dlanaI?ente '0$ 

para todbs os partidarios da paz no nosso pais , pnnclplOs d,Il' ,<'Yerdadelra iJb~ ~dade Clvll>~ em, 
e no mundo. Esquecendo 0 Vietn am e 0 seu Portugal. ,li. a ~ua brusc~ I?ud,an~a de atltude: 
povo mal'tir, esquecendo as tres guerras colo- oftn.Elc~ a dlgnldad~, ,0. Olrelto a hberdade e t?$ 
niais que Salazar e a sua camarilha conduzem sentJment0& ~umal1-lt,anos do' ~ovo portugues; 
criminosamente em Angola, Ivloc,;ambiqlle e Oui- ao condec<;>fm alltonda?es. fascl,slas, nomea~a
ne 0 Paoa limitou-se a~falar em paz e guerra em mente 0 d.m~ctor. cla. CrJ?11l10Sa PIDE, cauclO
te~mos abstractos. Nao foram porem esqlleci- n!ndo aSSI1~l 0 pnnclpallllstru~ento oIa repres-

. _ ','.. sao salazansta. 
das as aC1l1tosas alusoes aos palses soclaiJstas 
onde, a acreditar nas palavras de Paulo VI, «a 
Iiberdade religi osa esta praticam ente suprimi-
6a». Alem de nao ' ser verdacleira esta afi,maGao , 
e para 0 provar basta citar 0 exemplo da Che
coslovaqnia socialista onde existe um Partido 
Popular Catolico e e um pad re que exerce as 

Depo is disto, so com 11111a fOPea mo ra l forte
mente abl}lad a podeni Pa-uloVI ,yo !tar' a' fa lar da. 
necessidade de "promover u rrf humanismo to
tal " , como 0 fez; ,00 encfcl ica «Prog'J1esso dos; 
Povos», dirigindo·se aos fieis e a tod'os os ho
mens de boa vontade do munrro intc iTo. 

lr.conse£lu ente posiqao do Papa 

sobre a guerl'a colonial 

Num pais colonialis ta', gut' cond uz tres bar-
_ baras guerras contra 0 direito dos povos it .in
dependencia e a li berdade, G mesmo Papa que 
clera a palavra «Desenvol vim ento» 0 sinoni1110 
de' «Pa~'}) ao denunciar 0 colon iaHsmo na enci

. clica «Progresso dos Povos " , adopta pronta
mente a l inguag-cm salazarista e chama «provin
cias ultramarinas " as colonias portugllesas, cu
jo Desenvolvimento jamais tera lugar sob 0 juga 
colonial de Salazar. E, no entanto, fora ainda 0 
mesmo Paulo VI que, apenas 15 dias depois de 
ocupar 0 trono pontiffcio proclamara: '" Sanda
mos 0 despertar da Africa para a maturi dllde d
vi~ e consequentemente para a liberdade , inde
pendencia e progresso". Em Portugal, porem, 
com 0 seu silertcio sobre as guerras de ge}loci
dio conduzidas pelo governo raecista em Africa 
e com uma oferta de 170.000 dolares para as mis
socs catolkas nas colo nias portuguesas, Paulo 

VI ~o~aborqu direffJam e,nte com ,a polftica c(')-
1011lahsta de SaJaza r que tenta rinpeair a todo @ 

custo aquele mesmo despertar para a liberdade: 
nas colonias que oprime. Esia politica nem se
qt:e r tem poupado ecles iast icos como 0 Papat 
certamentt' nao ig norava" pois e do dominio pu
blico que varios padres ang 'Q)anos, que olhavam 
co m simpatia 0 movimento nadona l libertado1"j. 
vieram desterrados PFa Po.rtuga·l e aqui se 
acham sob estreita ,.vigil.inciai em regime me 
residencia obrigatoria. 

Nao, -Nii-o' se -Iuta · pelo Dese nvol'viTnentv e 
pel a Paz com a incoerencia de tais atitudes. E 
esta cont radic,;ao flagrante entre as palavras 11 os; 
actos por parte da autoridad e suprema da 19r~ja. 
nao e arenas evidente para os ccmul1 is.tas. r:·()o 
tambem para todo 0 catolico honesto" para todo> 
o homem de boa vontade. Os numerQSOS corn en
taxios cIa impre nsa inund ral, e de des tacad?s in.-
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dividna iidaaes cat61icas a ta1 respeito foram d is - falon-se , com raza,o, no «culto da Nossa Senho
s o tcstemunho. Num jornal cat6lico portugues, ra da Guerra fria ». 

Por lagos cada vez mais fortes e estreitos 

entre comunistas e cat6iicos 
Dnrante os do is milenios da sua existencia, 

~oJado das cl asses dominantes, a Igreja cat6lica 
ahe lH;oou todas as formas de opressao de clas
se: escravatura, servidao, capitalismo. A profun
da influencia das ideias do comunismo, do pro
gresso e da paz sobre as amplas massas populares 
e laboriosas, incluindo as que cream em Deus, 
levaram a Igreja a reform?r a sua doutrina, tan
to 110 oampo teol6gico como social. 

Perante 0 processo de transforma<;ao real 
da sociedade humana na epoca que atravessa
mos, marcada pela constru<;ao do comunismo na 
Uhiao Sovietica e 0 desenvolvimento do sistema 
socialista a escala mundial, pelos movimentos 
de liberta<;ao nacional e opelo desenvolvimento 
impetuoso das ciencias e das tel2nicas, a Igreja 
l1aO podia permanecer impassivel sob pena de 
ver rapidamente restringir-se 0 seu campo de 
influencia. Estas sao as causas fundamentais da 
actual evolu<;ao da Igreja, dos aSI~cctos positi
vos da sua nova orienta<;ao. Porem, apesar de 
pressionados pel a marcha irresistivel da hUlina-
11idade progressiva, os sectores reaccionarios e 
dirigentes da Igreja continuam a santificar a 
() rd .: m estabelecida ~elo mundo capitalista. Ve
mos assim com que . cilidade, nas ocasioes de
cisivas , estes sectores -eaccionarios e dirigcntes 
:renunciam a por em pnitica posi <;oes progres
:sivas e aspectos renovadores da doutrina do 
Concilio Vaticano I r. 

Foi 0 que aconteceu em fatima. Eo que ve
rificamos no momento presente, na sua obsti-
11a<;ao de nao condenar abertamente os crimes 
odo im perialismo, nomeadamen te 0 am e ricano 
110 Vietnam, as guerras em Africa e noutras par
tes d.o mundo, confundindo deliberadamente 
agressores e agredidos, sem ousar defender as 
causas justas. 

Os cat61icos anti-fascistas, que se opoem reso
~ utamente a interpreta<;ao reaccionaria que 0 al
to clew portugue.s pretende dar da nova orien
t a<;ao saida do Condlio Vaticano II constataram, 
<iesapomtados, que a atitude contradit6ria do 
.Papa, em Portugal, nem de longe respondeu as 
'8uas ju~tas exigencias de coerencia e autentici
.sade na 1 uta pela Paz, pela Liberdade e Progres
:50 dos PQvos. 

Apesar dos esfor<;os renovadores no seia da 
J greja, dit:ados pela ac<;ao de largas massas de 
<crentes que aspiram a lim mundo de Justlc;a So
<cial, de Pa~ e de Progresso, de que 0 Condlio 
Vaticano II"fez eoo, os circulos, reaocionarios e 
<dirigentes da Igreja pretendem conservar 0 ca
toli cisl1lo ao servi<;o das olasses opressoras, eter
:nizando 0 antag0nismo .existenteentre 0 dogma 

e a vida, prometendo para 0 alem a felicidade 
das classes oprimidas que pade e Qeve ser 0(111-

quistada .na terra. 0 marxismo-lenin ismo, teoria 
da iuta de cl asses e da revolu<;ao socialista e in
separavel da vida, pois e neste mundo que e ne
cessario libertar 0 proletariado e todas as clas
ses e povos oprimidos. Por isse, muitos cat6li
cos progressis tas, sem J1enunciarem as suas cren
<;as r,eligiosas, tem visto no marxismo-lenindsmo 
um auxiliar indispensavel e nao e raro tornarem
-se simpatisantes e mesmo valoroses milHantes 
do Partido Comunista. Recordemos, como exem
plo, a carta de urn cat6lico, dirigida ao Comite 
Central do nosso Partido, publicada no ,,0 Mi" 
Iitante» de Outubro do ana findo. 

Se 0 Programa do Partido Comunista Portu
gues para 0 derrubarnento do fascismo em Por
tugal :·ta I11bem e aceite, totalmente ou ern parte, 
pur I11UitOS cat6licos e anri-fascistas consequen

>1:es, isso deve-se sem duvid a a justeza da sua 
'hnha pO'liti03, a forc;a ga lvanizadora dos ideais 
do marxisl11o-leninismo, numa epoca em que 
um terco da humanidade concretiza tais ideais 
nos par"ses socialistas. 

En tre as medidas fundal11entais para a instau
.raGao das ,liberdades democraticas em Portugal, 
'0 Palrtido Comunista Portugnes preooniza: «Li
be·rdadede conscie,ncia e de divulga<;ao de cren
cas ede ideias para os crentes e nao crentes. 
'Garantia cia pratica do culto. Separac;ao eo Es
tado e da igreja .» . 

-Entre ' as tarefas definidas pelo VI Congress() 
para a conquista cia del11ocracia, 0 relat6rio do 
Comite 'Central ace.ntua a importancia da Uni
dade ·com os cat61icos: «Na0 temos duvidas de 
que na iiraternidade de sofrimento· e da luta, os 
la<;os dos con:unistas e cat61icos serao cad a vez 
mais fortes e estreitos». 

No nosso pais, muitos cat6licos progressistas, 
particu:larmente trabalhadores, tem participado 
lado alado com os comt!nistas em numerosas 
ac<;oes pela defesa dos interesses das olasses tra
balhadoras, dos estudantes, dos intelectuais, pe
la democracia, demonstrando coragem e decisao 
na luta contra 0 inimigo comum: 0 fascismo sa
lazarista . 

Ombro com ombro com os trabalhadores ca
t6lioos, intelectuais e estudantes cat6licos, sem 
confundir a sua fe com as posi<;oes reaccionarias 
dos circulos dirigentes da Igreja a que perten
cem, d.istiIlguil'ldo 0 alt0 clero fitscista da l11assa 
dos cat6licos progressistas, os comunistas por~ 
tugueses multiplicarao os seus esfon;os para 
tomar cada vez mais s6lida e l11ais larga esta 
unidade a cti'va , na luta diaria contra a repres
sao, pel a liberdade, peJa cultura,wcJ.a paz. 
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A 'Iuta das mulheres trabalhadoras 
contra 
pela 

a Blploracao capitalisfa 
cOi1q~ista das suas reivindlcacoes 

A s co ncentrac;i5es, parali sac;6es e greves c\as operarhis con?erveiras das fab ricas Un iao CO,nser
.' veira do Aigerve, Fe u & Hermanos de Portimao, de llma fa brica de Malosinhos, das ope

nitfas de produtos quimicos da CLP. (Sa nt ,) I rie de Azoia ), das operari as de confecc;oes fEX: 
(Al h,os Ved ros), a partici pac;ao das muiheres nas concentraGoes dos trabalhadores da Ca rr is de
lisbca, comprovam a dis posic;ao de luta ,das mu lheres t rabqlhadoras, que nap ql.l t rem aceitar tit;::: 
brac;os cruzados a explorac;ao capitalista e confi.rmam a nec.(!ssidade de in tensHicar a actividade
d o Partido n'este sector, com 0 objectivo de refon;a r a sua organizac;ao, de alargar e orient~r.as-. 
lutas de massas, de chamar as .(fileiras d o Partido as openi ria s que se destacam nas acc;6es relvm
dicativas como combatentes de vangnarda. 

Na reuniao de Julho 0 "Corn ite Central sub !inha que depende e m par te decisive de iusta, 
orienta~ao e de l or~6 org enizada d o P;;~ t ido, llssim como da a c tu e c;:ao des seus quadros, a. 
errrplilude e a justa cond u<,;:ao dB S lutas des cl a sses trabalh6dorilS" , 

Conce r. tral}oes, paralisa«i0es e greves 

das Oller'arias conserveiras 

--r-N-rr-im1us t ria=de' conse rvas nao ha, na pnHica, 
borario de tr,abal h0. Comec;a-se a laouta aqual-

- quer hora, quamdo a sirene ap·ita, larga-se pela 
noite alta, que em l1luitos casos vai ate as duas 
tioras da manha. Nao sao respeitacios os hora.
rios para as refei<;6es. Em varias empresas as 
cpcnirias estao ate as tres horas da tarde sem 
comer, pratican do rit mos de trabalho que Ihes 
provocam desmaios e esgotame n tos. 

Nas fabricas de conservas de Po rli ma o as 
operarias' q ue iniciam 0 trabalho as 8, 15 da 
manha 56 passain a ganhar a partir das 8,30. 
Se largam 0 trabalho its 17,15 recebem a "ahirio 
como se tivessem ter ininado as 17,30. Esse saLl
rio e de 3$60 a hora, 0 que perfaz um total de 
28$00 nas oito horas. 

Na Uniao Conserveira d o /l,laarve esta si
tua~ao e acrescida do prolongame11to cia jorna
da de trabalh o,. que chega :1 12, 14 e mais horas 
por dia, continuando-se pela noite fora, ate de 
roadrugada . 

A explora<;ao que domi na nesta empresa con
dt1~iu as 400 e perarias a luta. Elas pa ralisaram 
o trabalho por d uas vezes, recusaudo-se a con
tinuar a faina na' fabrica depois das 23 horas, 
defrontaram com valentia as in timida<;oes do 
patrao, que as ameac;ou com a P I DE, aban
donaram a f:l.brica e dirigiram-se para os por
toes, qHe haviam sido fechados, ate its tres da 
madrugada nao retomaram 0 trabalho. A terceira 
paralisac;ao surgiu como forma de protesto oon
tra a continua~ao da labuta depois das duas ho
~as da. madruS'ada. Desde en tao, as operarias nao 

voitaram a trabalhar depois daquela hora. 
Na fa bric8 Feu 8; Hermsrjos de Porti miio .. 

aos proiestos inidais e a co ncentra<;ao massivat.,' 
das 300 operarias junto do esc rit6 rio da em pre
sa para reclamarem a ad missao -im edi~ta ~ie Utll' 

companh eiro despedido, seg;uiu-se uma greve de: 
7 dias, que se saldou por uma vit6ria total: 0> 
openirio fo i readmitido merce, da corajosa Illta; 
que teve a caracteriza-la, para alem da unidade:c 
e firmeza das t raba l hadoras, um espirito de or
ganiza~ao que con vem sali entar. Piquetes de: , 
operarias estacionaram it porta da empresa, evi-· 
tando que plldesse haver qualquer rotura n at. 
sua Inta, ao mesmo tempo que desenvolviam. 
uma ac<;ao de esc\arecimento, destina.:la a man
ter ate ao fim a coesao e a combatividade de: 
to do 0 pessoal. 

Posteriormente, as operarias da Feu & Her
man05 voltaram a luta con tra 0 re gime de em
preitada. Con centrando-se em grupos numero
sos e repetidas vezes, no sindicato, reclamaram 
que fosse posto fim a este esgotan te regime. Em 
conseoquencia da sua luta a reivindicaC;io foi 
a tendida. 

Entretanto assinalemos algumas deficiencias 
manifestadas no deetll-so da luta das operar.ias 
cia Uni50 Con ze rveira do Al ga rve. As tres pa
ralisa<;6es testemunharam 0 valor da u nidade, da 
coragem e da comb3.tividade das conserveiras. 
mas 0 rest)\tado dessa I uta teria sido maior se 
a deoisao inidal de abandonarem 0 tr"balho se 
tivesse seguido a do abandono da empresar 

for<;an do a {\lJertura dos portoes , cu i:r chqve e~-

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



10 , o M ILI TANTE ~ ___ _ 

tava em poderdo porteiro, acompanhando uma Unii!io Conserv . nao prolon grtr 0 trabalho-
tal atitude da exigencia, a fonnular junto do pa- pela noi te alta. 
hao, de aue 0 trabalho noct urno devia termina r A aq;ao das openirias conserveiras demons
a uma ho~ra convenien te, de aco rdo com os in - tra com toda a evidenc ia que a g reve e nm ins
t eresses das conservei ras . Aceitar como limite as trumento decisivo da luta. Aplicaram-na vitElrio
duas horas da madrugada , e dar ao patronato ex- samente as openirias da Feu. Util izaram-na com. 
plorado r condi<;oes precisas para que ete se sucesso as operarias de um a...hibri ca de conser
:aproveite do trabalho das operarias a horas vas de Matosinhos . D urante sete dias mantive
inadmissiveis. A recusa em regressar a fabrica, ram ose em greve, ate ao momento em qlle viram 
antes que fossem sati sfeitas as reivindica<;oes satisfeita a sua reivindicac;ao de obten ~ao de fe
das conserveiras, teria fon;ado os indnstriais da rias para todas as openirias da empresa. 

COC'Oljosas hltas das muiheres ti'abalhadoras 
Na lebrica de confec~oes FEX (Allios Ve- paS-Be aumcntar os 10$00, descontando d estes. , 

<:I ros) ,onde trabalh am cerca de mil mulheres, 3$00 para a Caixa de Previdenc ia, a troce de,um ' 
u ma poderosa concentrac:ao de todo 0 pes50a l ritmo de producao que se mantivesse na , media, 
di ante do escrit6rio da empresa for<;ou os in - de 2.500 sacas. Se esta media baixasse, 0 salario-. 
rlu striais' dos Estados Uaidos a pagarel11 n0 dia desceria para 32$00 e as operaria5 senam for<;a
s eguinte os salarios em atraso. As forcas da das a descontar c!esta importancia os 3$00 para 
GNf{ que compare ceram riq:Jiciamente ria em- a Ca ixa de Previdencia. As o perarias recusaram 
presa;.n ao quebraram 0 impeto da Iuta e a uni- a proJJosta e entraram em greve. 
d ade das operarias . Ombro a ombro com os seus companheiro~,. 

A luta das traba lhadoras da Fex teve ainda a IEtaram as mulheres d os ope ra rios da Carris 
caracteriza-la 0 facto de ser dirigida contra os de li sbo3, participando nas concen trac;oes que 
e xplonidores americanos, que criaram nesta . ti veram lugu em Su nto ,Amaro e no Arco do< 
e mpresa revolhntes condic;oes de trabal ho que Ceg o . Este fa cto, novo na luta dos trabalhado
s e refleclem nas precarias condi<;oes de saude res da Carr is, demonstra a que ponto se eleva a. 
d e uma boa parte do pessoal , fon;a do a r itmos combatividade das ll1ulher(}s, a consciencia da. 
esgotantes de produ<;ao. ,_ necessidade de nma luta Gomum nas empresas, 

NaCIP, onde a gerencia recuso u um aumen- nos campos , nos localS ·d.eJra~)-p cofl.-=-'--
to de 10$00, requerido pelas mulheres, a pro- quista de m elhores salar io s, contra 0 aumento· 
d n<;ao baixou de 3.000 sacas pot' dia pa ra 1.300. do custo de vida, pel a satisfa<;ao das suas mais. ~ 
Ante a descida do rendim ento a gercncia pro- p remen tes necess idades . 

Pelo j'e forgo do trabalho do Partido en1"0 as · mulheres 
pela organizagao e intensiiica~ao das suas tutas 

' Os exemplos apontados sao comprovativo3 mulheres; na corti~a, an de para uma popnla<;1i() , 
d a capacidade de Juta das mulheres trabalhado- Qpenl.ria totaiizando 16 . .923pessoas, se registam 
r as, da revolta que lavra en t ra elas, da energia 6 . 203 mnlheres. Na industria de papel, 0 nu
revolucionaria qu·e cresce na consciencia de mi- mero total de trabalhadores eleva-se a 6 .181, en
l hares e mil hares de operarias que trabalhanll1a tre os quais se contam 1.957 mulheres. Na tn.,. 
indllstria textil, nas conservas, 11~ indllstria da . dus lrie de borracha 0 nLlme ro de mulheres e de 
c ortil;a, do vidl'o, das carnes , do concentrado de 1 .476, l1uma pop ulaGao operaria de 3 .180 pessoas_. 
tom ate , na industria de confei taria, de cO!flfec- Na industria de p !as licos comum total de 4.20(), 
Goes, que labutam nos campos, qne sao explo- trabalhadores existem 1.950 mulheres. Na j,ndus
r adas e oprimidas . tri e de cerami ca 0 numero de ope rarios sobe a 

Entretanto assinalam·se serias deficiencias no 7,1 43, dos quais 2.331 sao mulheres. 
t rabalho do Part ido entre as J11ulheres, 0 recru- Nao se ass inala urn esfor<;o co n venient~, da 
tam ento e a organiza<;ao de mnlheres, em parti- parte de organismos. e m~litan.t es ?o Partid<;. 
cular de mulheres trabalhadoras, .e reJegado para p~ra .ass~gura r llma. dlrecc;ao eflcaz as lutas rel
lim plano secundario, quando nao e total mente vll1cl:catlv~s das m~llheres t rabalha~.o ras, alg:u
ianorado e'111JO-a as mnlhQres labutem ao lado mas ClaS que;s .5<" cl eba ,em com g ra ndes dlf lculdad_es. E. o 
o r ~ 1, .... A. . , caso das cperanas das conservas, per e,:emplo. S'BO mul-

dos hom ens nos ramos fundamentms da mdus- tiploz os problemas das mul he res trab alhadoras e deles . ... 
t ria e constituam lim numero importante na in - ",:,cessari" ter urn conhecimento preciso por sector indus-
d o' " d . - d . 'I t b Ih [riB l e por empresa. 

us,rla as conserves e perxe, one e ra a am Mesmo que n50 se rspe ti ssem os e"emplas de comba-
17 .000 l11u lheres, enquanto 0 n(tmero de hOli1ens tiviclade, de capacidiJd;> de arganiza.~60 e de luta da. '!'~
naO vai alem de 3 016' na indu"tria textil 6lg o- Iheres tra balh adora:;, ,ml'unha.sc· desen¥olve! uma a,ctIV!-

• ., 3 _ ; . dade coorde nuda e persistente para trazer a luta e as h-,-
doelre , .onde, para um a popula<;ao operana de leiras do Partido, em escala c rescente, a smulhe res que 
60 .797 pess-oas se con tam 26.225 mulheres; na tra~a l ~am nas fabricas e ".?s ca,!,pos, soirendo a~ conse- · 
i ndustr ie d e vesluf.ri o e caiced o onde Dara quen~ , as de ~',:,a explora~ao ,mals desu~a"a, mals !>ru!al . 

_ '" ., . ,. e mal. vexatona do que aquela que atm g.e os propnoi · 
lIma popll la<;ao de 87.086 pessoasj eXIstem48. 768 tra balhado res, .. ' 
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por i sindicaios s 
socieda A. Ramos ~ da sociaii.s'ia. 

A vitoria da Revo lur,;ao de Outubro e a ins
taurac;ai;> da ditadura do proletariado foram 

acompan hadas de profllndas transfcrmac;oes na 
situac;ao da classe openiria e dos povos de di 
terentes naci onalidades que constituem a Uniao 
Sovietica. 

Triunfante a revolur,;ao, novas e complexas 
-t arefas se colocaram ao P~rtic1o Comunista e ao 
proleta r iado: era necessaria edificar e conso li
dar 0 Estado sovietico; re organizar a sociedade 
_s<Dbre bases socialistas; organizar a defesa do 
pais contra 0 cerco capitalista e consolidar as 
liga\;oes com os proletarios dos .outros paises. 

Tarefas grandi osas a realizar, se tivermos 
-presente que a Rllssia era um pais atrasado, 
o()nde dominava 0 cam pesinato; mle a O'uerra 
imperiali sta e a intervenc;ao estnlngeira'" a ti
nham arruinado; que 0 pro letariado nao ti n ha 
<quadros em quan t iclade para administrar 0 Es-

•
d . e a economia; que os latifundiarios e os 

talistas vencidos, nao so oDunham uma r e
tenC'ia feroz it ditadura do proletariado ,como 

~"'~uq"""ba-se~Jlomica subsis ti a atraves da pe
<ju~na pr?dur,;ao , yarh cu armente, e que 0 capi

.ctaltsmo ll1ternaclOnal, Gom G qual e!es manti-
11 1~ am estreitos lar,;os, os apoiavarn, 

Mas "apesar da sua grandiosidade e complexi
.<dade, as"dificuldades fo ram ul trapassadas e as 
tarefas· Gumpridas . Para isso muito contribui
r am os- sinclicatos sovieticos. 

As transformac;;oes a operar tornavam-se tan
to mais dificeis'quanto a Rllssia atravessava um a 
profunda crise politica, logo apes a tomada do 
poder pelo proJetariado, mais con.cretamente. 
nos anos de 1919i20. « .. . Nos es tamos p'tT-ante 
uma grande-eu penso a maior crise po liticd!. cia. 
Russia dos Sovietes, crist;: que levon ao descon
tental1'lento duma parte consideravel dos campo
neses e tambem dos openirios». (Lenine, Obms). 

Esta crise politica teve repercussoes- no Par
tido, provocanclo flutuar,;oes .-.11aO so entre os 
membros mais inst3.veis como tambem entre cer
tos dirigentes. ,E estas filltuar,;O(1s manifestavam
-se, antes de mais, na questiio sabre 0 papel que 
os sindicatos deviam c!esempenl:!Olr na edificar,;ao 
da sociedade socialista. 

Na V Conferencia dos sindicatos da Russia 
rea li zacla em Novembro de i920, 0 P ar ti do sa
lientou a necessidade de se abandonarem os me
todos rnilitares de trabalho nos si nd'icatos e de 
se passar a uma larga democr-acia: el eir,;ao ' doo 
organismos dirigentes em lugar das coopta<;oes 
e nomear,;6es; a real izar,;ao de assembleias gerais 
regulares onde os dirigentes dessem co-n.ta-da 
sua actividade, etc ., etc .. 

Mas para impol' esta oricn~a s:: ao foi necensario veneer e 
derrotar as vadas tendencies que aparecla m, especlalmenl~ 
a defenclida por Tro tski, que pretendia implantar nos sindl ... 
catos 05 metodos mima:-~s e as medidas de pressao admi ... 
niSirati 'lB que ele pi'a ticou quando rei presidente do sindi
cat'o dos ~ransportes maritlmos e terrest re~. Trotski defeo ... 
dia que 0' unico meio de forna r os sindicatos mois activos. 
consis ria em «seCiJd!r» os dirigentes, da be;se ~o topo, pe:", 
Ii:: via adminisfraliv~. POI" isso Lenine dizia que a div~rgen

Desde a pr im ei ra hora que Lenine dedicou c ia com r .. otski Gra ur;;a divergenc ia < quanto eos metodos 
particular atenr,;ao ao papel e a importancia dos a empregar pa,a abcrdar 8S massas , para gonher uS mass~s • 

. d' t d 'f ' par;" S0 ligar com 6S msssas) . Para lenine , as fun90es pdn ... 
:sm Ica os na e I Icar,;ao do socialislllo. "Sem a eirei, dos 5i ~ di:"ios na (;onstru,ao da ,,"o nomia socialista 
;mais estreita lig-ar,;ao com QS sindicatos sem 0 resumiam·s" na sua pa,ticipD91lo nos organismcs economi. 
:'Seu energico apoio, ' sem 0 seu trabalho' abnel!a- COS" de planif;ca~ao do Estodo sovietico; r.a lutD par. ily ' 
.-1 ' D men~ar D proGutivida d<i:' de trabalho; para forne cer e pro
'UO, nao somente na con;;tru <;ao eCGnomica mas mover administradorS5 o ri undos do classe opcrada e , de 
lambem .na organ izar,;ao milltar, e evidente que maneira goral, dus massas laoodosas . 

. na@ teriamos podido governar 0 Pais e realizar Assim , a actividade dos sindicatos devi a "xpressar·se num 
d. d' lurgo desenvolvirr.cnto da demccracia operelTia, na lut~ 

:a . Ita ura, na~ dlgo dois an os e rndo mas contra 0 burccratismo e os metodos de p,ess1io adrdnistra. 
dois meses e meio.» (A Doenca Infantil do Co- tiva, no educa930 dos ,eus membro. e no descnvolvi",,,nto. 
munismo, edi<;ao portuguesa ).'Nlas para que eles da . ua "div idade . Eles deviam preocupar ·,e COI11 os in;e. 

resses marcriais e espirHuds d05 op:;rarios e constituir uma 
()cupassem 0 lugar que lhes competia na cons- lonte de qu.dros para 0 Estado e 0 apa ,elho econ6mico. 
lru.r,;ao do socialismo era imprescindivel trans- Apos la rgas e intenses discussi5es a ori.nt"~ao de fe ndi
.fo rma-Ios , pois com 0 triunfo da, revolurao as d~ por Leni n" " oul,Os. diri[jenles (8 plataforma dos clez } 

~ roi Bprovsda . Com a sua aprovat;ac os sindicalos tra:1Sror~ 
!Suas tarefas passavam a ser outras. Ate a toma- maram -"e 110S elos de liga~ao do P,,,tido com as massa$. 
<CIa do )Yoder pelo proletariado estas consistiam sem-padicle. Alroves deies ° Parlido passol) a educar a,. 
<em organizar e orientar as lutas do proletariado massas, lazendo-as pariicipar cade ,'(n mais intensamente-

na congtru~ao da sociedade !>ccia:isra. 
<contra a ex_plorar,;ao capitalista. Mas derrubado 

t I . d" 0 papa l e a i n(erven~6o dos sindicatos 00 vida do PCVQ 
·'es e COlllel C asse, os sm lcatos eram chamados sovietico sao im0nsos. Inume ra- Ics todos serb impossivel , 
.;a desempenh ar um importante papel na socie- dodo 0 limitado espa~o de qu e di spomcs. Assim, salienta. · 
<dade sovietica. mos apenas algumas dos suas alribui,6es. 

CO lltU '0 n' t d . d' b . Antes de mais, "Ies lutam pelo lorta !ecimer. to do 
. a, _ em 0 DS com pi een lat? em as regime social e estiltol socialists , cuia base e co nslituid" 

iransfo rmar,;QeS .queera fundam ental ll1troduzir- pela alianl'a inque bran,avel da olnss0 eperaria c dos cam. 
··lhes equal 0 lugar que eles deviam Qcupar_na poneses kolk~~ienos, ~ amizade .1ndestT'~!i.ve i entre o~ 
¥~nstru~ao . do socialis!l1 O. ' povos da UR~.) " a ;unldad" mora l e ' POTli·,ca de toda 

a socieda?,\e sov i ~.tica; purticipa .. m acHvamente n~$ 
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" <elei<;oes do; org~- ,mos do Poder do Estado; oonstruc;ao de e estabelecimentos Qultu-

p f,ocuram fortalt . Cl aparelho estatal e econ6- rais e de servic;os, / J born funcionarnento dos 
nllCO e melhorar 0 . ' trabal ho . refeit6rios e cantha s, dos servi<;os comunais e 

Actualmen te a act, ; " \llde diaria dos -sindica- de transporte urbano; participam na distribui-
-:tos caracteriza-se por: <;ao das vivendas nos bairros das empresas, das 

-organizar a emulac;ao soda 'sta 'entre 'os 'ope
tidos e empregados pela mrxima elevac;ao ,da 
ipmduiividade do trabalho , pelo cumprimento 
e a superac;ao dos pianos do Estaq,o, pelo as
-censo continuo de todos os ramos da industria, 
-dos transportes e da agricultura, pelo mel ho-
Tamen to da qual idade e pela reduc;ao do Gusto 
.aa produC;ao, pelo aproveitamento abso lut0 ,de 
todas as reservas da economia socialista; 

" -participam no planeamentlo e na -, regulamen
ta~ao dos salarios dos operarios e empregados, 
11a elaborac;ao dos sistemas d<2 salarios, guian
<io-se pelo principio socialista de pagamento 
segundo a q uantidade e a qualidade do traba
lbo, procuram introduzir normas prognlssivas 
de rendimento tecnicamente fundamentadas, e 
v igiam a aplicac;ao COffecta da contabil idade 
·do trabalh(); 

instituic;oes e ce ntr~s de ensi no ; 

-realizam 0 trabalho cultural e de educac;ao 
politica entre os operarios, 'empregados e suas 
fam.ilias; ajlldam aos mem bros do sindicato a 
elevar 0 sen nive l ideol6gioo e politico, assinlr 
como 0 da sua cultura geral, difnndem os co
nhecimentos politicos e cientificos, realizam 
uma ampla propaganda dos metodos tecnicos 
de produ<;;ao; 

-criam c1ubes, casas e palacios de cultura, de
senvolvem entre os operarios e empregados a 
actividade artistica de massas, a educac;ao ,fisica, 
o despGI'to e 0 tllrismo; 

-contribllem para uma ampla incorporac;ao cia 
mill her na produc;ao, na vida social e na sua 
participa<:;ao na vida do Estado, pI'eC3E:llpam -Se 
pelo melhorarn ento das condic;oes de tI'ab~ 
de vida das mulheres; .. 

'-ajudam os operarios empregados a elev-a .. a---=- i~ervem eE!...n~ dos 0 'c~mp_reglt', 
!iu-a qllalificat;ao profissional; difundem a expe- dos ante os organismos do Estado e sociais pa
ricncia dos opcrarios e empregados de val1- I'a as questoes relacionadas com 0 tra-balho, as 
guarda, dos inovadores cia pI'odu<:;ao e prbcu- condic;oes de vida e a cultura. 
ram introduzir a tecnica avanc;ada e o~ progI'es- Tais sao as principais funt;oes e tarefas que 
:sos da ciencia na industria, na agricultura e os sindicatos desempenham actualme-nte -na 
-llOutros ram os da economia nacional; grande Un iao Sovietica. 

-acorda m contratos colectivos Gom a admi
:nistrac;ao das empresas, das estat;oes de m~_qui
cn3.S e tracto res e dos s.ovkoses, e com os orga
'11ismos economic os, assegurando 0 seu cum
primento; 

- realizam 0 co ~ trolo da protecc;ao do trabalho 
,e da tecnica de seguF~ll1c;a nas empresas e insti
l uit;6es; participam na solut;ao das divergen
oeias nas questoes de trabalho; acordam com a 
administra<;;ao das empresas sobre a realiza
,~.ao das medidalS de seguranc;a e a protecc;aodo 
tra balho; 

- dirigem os seguros sociais do Estacio, 'estipul
hm e proporcionam subsidios aos opetarios e 
<e mpregados em caso da perda temponiria da 
~:a.pacidade de trabalh n procll ram uma melhor 

. -oFganiza~ao da assist;; . 'ia medica aos trabalha-
, cores e de pro~toc;a • saudeJ da rhulher e da 
,criah<;;a , criam ~aw r)s e casas de repouso; 

- £<"alizam o~ • social e tom am medidas 
]>ar:J. assegu : '0 cumprimento des pIanos de 

~ 
i l ' 

Privados de todas as Iiberdades, inc1uindo as 
si ndicais, os trabalhadores comunistas portu
gueses, na passagem do 500 aniversario da Re
volu<;?,o de Outubro, olham oom orgulho e 
gratidao para a grandiosa obra levada a cab(') 
pel os sin dicatos sovieticos, dirigidos pelo Parti
do Comunista, no decurso destes 50 anos. . 

Orgu.Jho, porque essa obra foi realizada pe
los trabalhadores; gratidao, porque ao longo 
dos 41 anos de regime fascista, foram imensas 
as provas de carinho, ajuda e apoi a, que tern 
recebido dos sindicatos sovif~ticos. 

Mas 0 orgulho e a graticlao manifestados pe
los trB.balhadores po rtugueses em geral e pelos 
.comunistas em particular, bern ceJmo os desejes 
sincer€Js cle saudar os trabalhadol'es sovieticos e 
o seu partido nesta data hist liiic::a, devem con
substanciar-se na fi rme determinac;ao de lutar 
mais intensamente para ct:mprir as tarefas que 
hoje se colocam a classe openi'ria e ao seu par
tido, 0 Partido Comunista, na l'uta pelo derru
bamento da ditadura fascista ·e a instaura~aQ 
cia demGcracia. 
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