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. Actualidade nas experlencias daRevolu~ao 'de Outubro 

,A Q,UcES tr A'O DUES TAD 0 
QUEST'AO CEN1RAL DE 'GADA ,REVOLUQAO 

por Alvaro Cunhal 

A 30 quilometros a noroeste de Leninegra'do, Nas vesperas da «nova revollll;;ao", que pro
Razliv e hoje um lugar histori co. Ai,num si- blema considerava Lenine necessario aborclar' 

' ·tio ermo, se pade ver a recel nstitui<;aoda cabana sem perda de tempo e 0 levava a escreverfebril
'onde _LeninC'viveu c1anclestinamenteem Agosto mente no cepo cle arvore em Razliv ? Esse pro
..de 1917 .. Ai se .pode ver tambem 0 cepryde uma blema era 0 problema do Estado e a obra que 
-arvore, que .· Lenine utilizava como mesa para · enta~ Len ine escrevia viria a constituir llma obra 

____ cscrever. .fl:tndamenta l da teo ria da revoluc;aa: «0 Estado 
O 'verao deil 917 fbi lIm momenta de'viragem 'c e a Revoluc;ao». 

--decisiva na revoluc;ao russa. Terminara a duali- Ja nas «Tes.es de Abril", Lenine caracterizava 
dade de poderes, situac;ao original criada 'pela re- a situac;ao como a transic;ao da priineira etapa da 
voluc;ao, em 'que, ao lado do governo pl-ovisorio, revoluc;ao, que dell' 0 poder a burguesia, para a 
governo 'dal burguesia, se formara um outro gtl- segunda etapa, que devia dar 0 poder ao prole-' 
verno-com« uma existencia real e incontestavel j> ; tariado e as camadas pobres jo-campesinato (Obl-_ 
()s sovietes ,'de deputados operarios e saldados Comp!., vo!. 24, p. 12)_ De Abril a Julho de 1917,. 
(Lt~nine, ,, ·Sobre a dualidade do poder», Obras' em nllmerosos artigos e discursos, Lenine.i)lSis-' 
Completas , ed. fr., vol. 24, p. 28). Os menchevi- ' te lla importancia do problema do Estado. E,cpo
<jues e socia listas-revo lucionarios, impedindo que rem em ,,0 Estado e a Revoluc;ao» que, nao so 
'todo 0 poder fosse entregue aos sovietes e en tran - exp6e duma forma sistematizada a teori.a de -Marx. 
.00 num «govern o de coligac;ao ~ , entregaram de e a defende dos sellS detractores, como a ap'FO
.facto todo 0 poder a burgues ia. A contra-revo- funda e enriquece com a sua inves tigac;ao teo-ri
luc;ao passou a of ens iva. Nov"s ·tar-efas se colo- ca criadora assente nas experienc ias do movi
<c"r"m "0 prole taiiado e ao seu partido, 0 parti- mento revolucionari(). 
-do dos bolcheviques. Como escreveu Lenine, se Nas vesperas da revoluc;ao soci-alista, a ideia. 
.ate Julho «0 desenvolvimento pacifico da n~vo- , fund"mental que .Lenine julg" necessar:io de
l uc;ao russa era ainda possivel », a partir"de. en- . monstrar exaustivamente e defender-com paixao 
-tao a questao pUl'lha-se em novos termos;c« ou"a e que, conquistando 0 poder, 0 Ixole tariado nao ' 

·v itoria completa da c0n tra-revoluc;ao, ' ou "uma se pode limitar a tomar conta<tlo aparelhodc)' 
Jl0Va revolut;ao»_(d,Respost"", Obr. Compl."v(')l. Estado bllrgues, mastem de destmi-Io e sllbst-i-
2.5, p. 231 e 236). tui-Io pOl' um novo Estado. 

A teoria marxista daluta de classes permite ex- ~essidade do recurso a cbacc;ao J'lor uma minoria 
plicar a origem e a n"tureza dd-Est"do e os seus ' explor"dora para manter" explora<;.ao da maioria. 
diversos tipos e formas. , 0 Estado e uma «organiza:~ao especial do po

Marx descobriu e demonstrou que 0 Estado e den', «urn poder especial de repressao», "" or-
. :um poder que nasee da sociedade numa; fase de· ganizac;ao da violencia», um aparelho militar e 
terminada do seu desenvolvimento,eomo resul- bmocnitieo consUtuido esp~Eialmente pelas for
tado da divisao da sociedade em classes e do an- <;;as armadas, pela policia, pelos tribunais, pelos 
ta.,gonislPQ irreeon~i}iavel das s;lasses, como ,ne- ol:gaos olegis!ativos e executivos, pe.lo funciona-
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lismo. Aparentemente· aeima da sociedade e das riad .l Onsistia Lenine) tern necessidade do pod~r-
classes, 0 Estadd e rta realidade um instrumento do e stado, ~uma organizac;ao centralizada da for
de domina~ao e opressao de . uma classe sabre ~a, duma organiza<;ao.da violencia, tan to para re
outras ·classes. primir a resistencia dos explorac1ores., como pa--

A corrccta "om preen sao da ,natureza do Esta- ra d i rigi r a grande massa da populac;ao - as cam~ 
do e essencial para toda a ac<;ao revoluelonaria poneses, a pequena burguesia, os semi-proleta
do proletariac1o, particularmente quando se co- rios - na edificac;ao da economia socialist-a »-
loca na ordem do dia a conquista do poder. ) (I bid, . 

Marx descobriu que a luta de classes, que se Mas como organizar 0 poder do Estado? A. 
trava na sociedade capitalista, conduz necessa-
riamente it revoiu~ao da c1asse open\ria, it con- conquista do poder significara a conquista do> 
quistado poder politico pelo pro leta riado, a liill aparelho do Estado? A esta questao capital, Marx: 
:novo Estado definido no·« Manifest o Comuuista,. deu uma primeira e clara resposta, que depois;. 
como · «0 proletariado organizado . COIT'O c1asse Lenine desenvol veu. 
governante» (Obr. Esc., ed: ing., vol. I, p. 53). Estlldando atental11ente a experiencia revolu-

Es,ta e a conciusao fundamental da teo ria mar- Giollaria, Marx sublinhava em 1852 que ate entaOo 
xista da luta de classes. Nao podem pretender as: revoluc;6es politicas Mio tin ham feito mais do 
ser marxistas aqueles que a rejeitam . fillal1db da que aperfci~oa r a m{lquina do Estado po is «os
sua teoria da luta de cl asses, Marx lembrava que pa.rtidos que lutavarn Ilns apos o11tros pelo po
nao .lhe cabi a it ele 0 merito, nem de ter desco - der consideravarn a conqnista deste imenso edi 
berto a ex istencia das classes, nem de ter dcsco- fielo do E ~; tac1o como a principal presa do venee
berto a luta de classes. «0 que fiz-de novo (su- dor» ('« 018 Brumario", Obr: [iSI2. , vo!.l, p. 333)~ 
hlinhava) foi: 1) demol1strar que a existencia das A expe ri enela aa grande revoluc;iio proletaria do, 
classes nao e!'ta ligada senaoa lases do desen - seculo XIX, a Cornuna de Paris de 1871, penni~ 
volvimenlo hisl6rico d .. produ c;;ao ; 2) que a In- tiu a :vlarx avan~ar e p recisar a sna doutrina. Es-
t a de classes conduz necessitriamcnte it d i taclura sa experienc:ia cornprovou que, ao con t,rario d<p 
do prol etariedo; 3) que esta ditadura nao cons- sucedido nas revolu~oes burguesas, «a classe: 
titui"ela propria, senao a transic;ao para a abO: operaria (ao conqllistar 0 ]Joder l{o\ftico) nao'
liceo de lodes as classes e para uma sociedade pode contentar· se com 0 tomar a m;.\quina com
sem classes» (Carta a Weydemeyer, 5.3. 1852, pletamente pronta do Estado e faze·la funcionar' 
Obr. Esc., vol. II, p. 452). para a realiza<;ao-dos seus fins» (<<A guerra civik 

o papel do proletarlado na revolu<;ao socia- em Fran~a», 1871. Obr .. Esc., vol. I, p . 516), '«Des
list'" decorre das suas proprias caracteristic:as co- truip> a maquina do Estado, concluiu Nlarx, _e~ll'. 
mo classe na sociedade capitalista. «De todas as primeira condic;ao de qualquer verdadeira revo
c'1asses que hoje~ defrontam a burgucsia (procht- lti<;;ao popular 'no Continente» (Carta_ 2. Kugd
mava 0 «Manifesto Comunista») 500 proletaria- mann, 12.4.1871, Obr.. Esc.,_voL II , p. 46-3). 
cio ,e uma c1asse verdadeiramente revolucionaria" . E nessa conclusao fundamental que Lenine iR
cOs proJetarios so tem a perder as proprias al - siste e e sobre ela que eSGreve no cepo .. daarvo
gemas. Eles tem um mundo a ganhar» (Obr. re em Razliv, no verao de 1917, no momenta ern' 
Esc., vol. I, p. 43 e65). que ao oroletariado russo se eolocava a tare fa dc' 

Defendendo e desen volvendo as ideias de Marx, realizar- a .sua revol uc;ao. A libertac;ao da classe: 
Lenine insistiu em que so 0 proletariado, como opriniida (escreve Lenine) e imposslvel «sem .a 
« lil/lica classe revolucionaria ate ao fiHl», pode supressao e a destrui~ao do ar~arelho do poder' 
ser " ·0 guia de .todas as massas laboriosas e ex- do Estado criado pel a classe ddmin-a.nte»· e a sua, 
ploradas ( ... ), que frequeritemente a burguesia substitui<;ao «pOl' um poder eSfH!dal; de , repres
expJora, oprime e esmaga nao menos mas mais sao exercido contra ,a burguesia pelo proletaria
que aos prolehirios, mas que sao incapazes duma do» ( << 0 Estado · e" a, Revol'u<;ao », loc. cit~ 
luta, independenie pela sua liberta<;ao». POI' is- p. 420. e 430.). 
50, 0 pode-r da burg~esja so pode ser abatido «se Lenine alertava cont.ra quaisquer ili.ts6es que' 
o proletariado se transforma em classe domi- pudessem existir ace rca da pdssibilidade de rea- . 
nente capaz de reprimir a resistencia inevitavel lizar a revoluGao socialista, se 0 proletariado e-
e desesperada da burguesia, e de organizar para as classes oprimidas se limitassem a tomar con Ie:, 
.urn novo regime economico lodes as rnassas la- do aparelho do Estado', cuidando poder utiIiza
boriosas e exploradas» ( ,,0 Estado e a Revo lu- -10 contra a burguesia. Em conliormidade com ta:l' 
.;ao», ObI'. Com pI., vol. 25, p. 437). cOl1clusao, indicava aoprole~ariado russo e ao" 

O.proletariado «transformado em classe domi~ seu partido uma tarefa capital para a conquisb~ 
nante» como escreveu Lenine, 0 proletariado «01'- do poder pelos trabalhadores: a destrui<;ao d<p· 
ganizado como classe governante» como definiu Estado burgues e a construc;ao dum novo Estado,. 
o «Manifesto» , e precisamente a ditadura do pro.. dum Estado dos operarios e camponeses que, sob.. 
il:tariado, 0 'novo Estado proletario. ,,0 proleta- a direcc;ao da classe GperariaJq~ebtasse a resis- · 
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i:encia decerto encarni<;:ada da burguesia, ' supri
misse a explora<;:ao do hornem pelo homem , pu
:sesse terma it divisaa da sociedade em dasses, 

Quando se fala da teoJia marxis ta'l eninistado 
:£stado, d eve ter-se sempre presente 0 significado 
4:la palavra «ditadura». empregada tanto em r ela
,«;ao aos es tados cap'italistas, - it «clitaclura da bur
;g'uesia» , como em rela<;:ao aos estados soc ialistas, 
- it «ditadura do proletariado» , A clara expl ica
~ao desse significado e essencial para a com pre
<c nsao da teo ria clo Estaclo e cia teoria da revol u
<<;:ao e p a ra a determina<;ao da posi<;ilo das varias 
,classes e for<;:as politicas em reia<;:ao ao problema 
4:la dernocracia , Os id eo logos burgueses, incl uin
·do li berais e socialistas, baraiLham os dados clo 
problema e procuram mostrar que os comunis
tas, defenden do a ditBdura do proletariado, se 
-op6em it democracia, e que os burgu eses libe
rais e os socialistas e em nome da democracia 
,que se op6em it ditadura do proletariado. A di 
tadura do prtllletariado , como «d.itadura», seria 
\1'l11 regime de ,0 pressao, enq uanto a democracia 
burguesa, como ",'democraci a:., seria um regime 
.Je liberdade. ' 

2 

A verdade e ,que a p'alavra «ditadura», na teo
ria marxista-I eninis ta do ' Es tado,nao s'ignifica 
CJma forma particular de domina<;:ao de uma ou 
"'arias classes por outra ou outras classes, mas 0 

,Ipr6prio facto dessa domina<;:ilo. Segundo a teo
;ria leninista, Cl Estado numa sociedac1e dividida 
'em classes antagonicas e sempre um a ditadur<l. 
A expressao «ditadura» sublinha que 0 Estado 
Ilao esta acima das classes, nao e uminstrumen
to de conciliacao :das classes nem um arbitro en
tre elas, antes' e,a ',<organizat;ilo da vi o iencia», e 
urn «poder especial de repressao», e um organ is
mo de domina<;:ao de umas classes sob re outras. 
Em reSUl1lO; numa sociedade dividida em classes 
antagonicas, Estado e sinonimo de Ditadura. 

As formes de dom ina<;:ao, tanto lla ditadura da 
burguesia como na ditadura do proletariado, e 
'que podem ser diversas. A ditadllra da burgue
'Sia 'pode exercer-se at raves de variadas estrutu
'Tas dos orgaos do poder e da admiriistrat;ao, ou 
'seja, sob regimes politicos diferentes; r epubl ica 
pariamentar, monarquia C011-stitucional, governo 
militar, ditadura fascista, etc. Em qualquer caso 
e sempre a «d itadura da b urguesia» . A ditadura 
do proletariad o pode tambem exercer-se com a 

,existencia de um ou de mais partidos, com urn 
sistema sovietico ou 11ma assembleia p arlamen
-tar, ou outras formas d e organiza<;ao do poder. 
.As experiencias his toricas dasde mocrac ias po
pula res ja mostraram que 0 siste ma sovietico nilo 
.eo unico possivel para 0 exercfcio da ditadnra 
do proletariaclo, nao e a forma {lnica e obrigatoria 
I(!umestaao .. sociali'sta. 

assegurasse a" tran's 'or ma¢ilo revolueionaria 'da 
sociedade capitalista em sociedade socialista . 

Tal a essen cia da ditadura do proletariado. 

o facto de quaisquer que sejam as fo rmas de 
do m inat;ao da burguesia se tratar sernpre de uma 
ditadura da burg llesia nilo to rna a cJasse opera
ria indiferen te a essas fOfmas de domina<;:ao . 

Nada tem a ver com 0 marxismo-Jenini81110 a 
opinia0 anarquizante segundo a qual e indi£enm
te it cJasse operaria qu e 0 poder da burguesia se 
exer<;:a num regime par iamenta r OLl nLlma ditadu
ra fascista , uma vez que num caso e noutEo se 
trata dt capita lis mo. A repressilo e 0 tcrror sao, 
utiiizados precisamente contra 0 proletariado, 
para imped ir 0 desenvolvimento da sua organi
za<;ao e da sua luta , para aniquilar os sellS qua
d ros, para cortar ,0 caminho it revolut;ao socia
\ista_ Enql1 anto subs istir 0 cap ita Ji smo, 0 prole
tariado esta interessado em lutar para que a di
t adura da burgl1esia se exerc,;a atraves de form as 
o mais democraticas possivel, pais estas"nao s6 
sao as que menos sofrimen tos Ihe acarretam, co
mo silo aqueJas que mclh o r Ihe per miteh1 defen
der os seus direitos, forjar a sua unidade, refor
<;ar as suas organiza<;6es, limitar e enfraquecer 0 
poder d os monopo lios, ga nhar as massas para a 
causa da revoJur,;iiO socialista . Nesse-sen tido se 
afi rma que a lu ta pel a democracia 'eparte cons
titutiva da luta pelo social is mo. 

Nada tem tambem a vcr com 0 marxismo-Ie- , 
ninismo a posi~ilo de a lgul1s ,,, ultra- re"V' v \Jlci ona
rios» ao a firm arem que, ,nas ,condic;oes 'd o Po r
tugal de hoje, a instatlnrc;ilo das liberdades de
mocraticas , se n ilo fos se acomjJanhada pela Gon
q uista do puder pelo proletariado, seria a inda 
pior que a ditadura faBcisla, uma vez que repre
sentaria a consolida<;ao do poder da burgucsia, 
cuja crise se agraya nas condi r,oes do fascismo. 
o Partido ComunistH Portugues nao cOl1sidera 
a r evolUl;ilo anti-fas'cista como uma revoll1~ilo de
mocr<itico-burgllesa, ;mas como u ma revoJ ut;ao 
democratica e nacion~(l, , 'de natureza profunda
mente popular. lv\as tns-isfe em que 0 fi.m do fas
cismo e a ins taura<;:ilo :das liberdades fun:d·amen
tais constituem U111 passo prime iro, fu ndamental 
e indispe nsavel da r evo lu<;ao .anti-fascista .'Assim, 
nao so formula uma reivindicat;ao cent ral , com
preendida e scntidapelas mais vastas massas po
pulare~ , como indica 0 ca min ho que pode con
d uzi r it realizar;ao dos outros objectivos da re 
vo lu<;:ilo democratica e nacional e ao socialismo_ 
Nao e pos i<;ao nova a do n osso Parti clo.; Le nine 

;numerosas vezes sublinhou q\le os comunistas 
TUSSOS «nunca separaram a tare fa' de'illlar pelo 
socialismo da ta refa de lutar pelaliberdade po- ' 
Ift,ica» (<<As tarefas dos soc:ial-democratas russos» , 
Obr. Comp!., vol. 2, p. 31.7). 

At mesmo tem po que indicamos a 'conquista 
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da Jliberdade poHtica como urn primeiro ;bj~~esmag~dora da-~p-o; 0 Estado proiohlrio e~ 
tivo central da revoluc;ao anti-hiscis,ta, afirma- 0 instrumen,to da grande maioria contra uma, 
mos como marxistas-Ieninistas, co mo partido infima minoria, 0 Estado bmgues e 'u,m instru
do proletariad o, como revolucionarios que pre- mento de explorac;ao e de subjugac;ao das clas
ten dem por fim it explora<;ao do hom em pelo ses trabalhadoras e visa perpetuar a divisao d a;. 
bomem, que a mais democratica das delTJOc;ra, sociedade em classes antagonicas, 0 .Es tado pro
cias burguesas se rve a bu rg uesia contra 0 pro- letario e ,o instrumento da ",liquida<;ao da explo
l~tariado, protege e defende a explora<;ao dos ra<;ao do horr.em pelo h omem e do termo da:. 
tnabalhadores, u sa 0 poder do Estado contra os d hdsiao da sodedade em classes, Uma democra
tFabalhadores,e, se a luta de,tes p<se em per igo cia burguesa" por muito ampias que sejam as 
os interesses do capital, a bL~ rguesia dominante, . <d iberdades democraticas» e a autoridade do 
ppr mu ito «libera l » e «denAocratica» que seja, parlamento , e sempre uma ditadu ra da burgue
nao hesita em vio lar a lei, retirar as li berdades sia; qualq\ler ditadura do proletariado, mesl'11o 
e :recorrer a metodos abertamen te terroristas. . ql)ando assume forma s «ditatoriais)', e sem pre 

Como marxistas-Ieninistas, esclarecemos a clas- mil vezes mais democr:itica do que qualquer 
s e .o peraria e as massas da verdadeiFa natureza do democracia burguesa. 
Estadb e da democracia. Quaisquer que sejam as A Revol u<;ao de Ou tubm tro uxe a primeira_ 
forma's do Esta,do burgues e do Estado proleta- grande comprova\;ao historica desta verdadet
rio, 0 Estado proietario, tanto pela sua n atureza Descle () inlcio e no seu desenvolvimento, 0 pri
CQLll0 pel a politica que, real iza , e sempre mais meiro Es tad o de opera rios e campo neses mos
demorr~ tico que 0 Estado burgues . 0 Es tado da trou ser 0 Estado d e mais profundo contetldo.
burgllesia e 0 instrumento de domin a<;ao po r dem ocratico jamais existente na historia da. 
um a in fima minoria de exploradores da maioria humanidade. 

3 

A forma da clitadura dp proldariado instau - ros 10 all0S do poder sQvietico, cerca de l Z 
rada pela Revolu<;ao d e Outubro foi 0 poder milhoes e 500 mil pessoas fB ram deputados". 
dos soyi etes de deputa,dos operarios, soldados e membros de comites executivos e delegados a. 
camponeses. No proprio dia 7 de Novembro de_ congressos dos sovietes. Os sovietes constitui-
1917, disc ursando pel a primeira vez de po is do ram a forma do exercicio do pader pelas .vastas. - -
trilln fo da revolu \;ao, Lenine proclamou : «0 massas populares, a affrma<;ao do ca rac te r ver
velho aparelho do Estado sera radical mente des- dadeiram Bn te democraticw da primeira ditadura 
truido e sera cria do um novo aparelho de direc- do proletariado. 
«;ao na pessoa das organiza<;oes dos sovietes» T odo 0 aparelho do prim eiro Estado sGcialis
( Relatorio ao Soviete de Petrogrado, Obr. Com- ta dei xoiU d e ser o r ientado pelo . centralismo· 
pL. vol. 26, p. 245). burocr:itico caracteristico dos Estados burgue-

Os sovietes nao fora m uma cria\;ao arti fi cial, ses, para ser orientado pelos prindpios do cen
d ecidida por teor icos num trabalho de gab in ete . tralismo democratico. Como qualquer outro ' 
Os sovietes foram llma cria<;ao da classe opera- Es tado, 0 novo Estado nao era neutro nem se si
rill e das massas trabaihadoras no decurso da lu- tuava acima das classes. 0 novo Es~ado foi cria
ta revolucionaria.Nascidos na s grandes bata- do para servir a alian\;a do proletariado com 0 ,. 
lhas ,politi cas da Revolu~ao de 1905-1 907 , r ea- campes inato e com amplas camadas nao prQle~ 
parecc.ram com 0 triu n fo da revolu<;ao demo- hlrias d e trabalhadores, para ·servir a maiorFa_, 
cr:iti c0- burguesa de fevereiro de 191 7 e ganha- esmagadora da populaQao contra a res~stencia 
ram tal ampli tude que constituiram durante me- das classes desalojadas do poder. Mas por iSS0' 
ses, ateJulho de 1917, 11111 orgao do poder para- mesmo, quebrado, destrufdo, esmagado 0 velho
lelo do gQve rn o provisorio da burguesia. 0 aparelho do Estado, 0 aparelho do novo Estado, 
rner ito de Lelline e do partido bolchevique nao adquiriu um caracter pfofl1ndamente popular. 
foiter ,dnventado» os sovietes, mas ter s.abido 0 Exe rcito Vermelho nascen dopovo e da, 
d€scobrir nesses organism os revolucionarios, revolu<;ao. provenientes da classe operaria e d&· 
criados pelas massas 0 orgao do poder no Esta-, campesinato, os seus quadros forjaram-s e no fogo 
do prolc!;irio. Com a Revolu<;ao de Outubro, 0 ", cia llilta. Desde 0 primeiro d ia, as unidades do, 
poder do tstado passo,t: para os sovietes. 0 pd- Exercito Vermelho es tiveram indissoilivelmente: 
ltIeiro Estado proletario fo i e ainda e um Estado ligadas it c1asse operaria e aos campon @ses, nas. 
6ovietico . fabricas, !las aldeias, nos sindicatos. A justi<;a. 

Eleitos, nao numa base territorial, mas direc- foi tambem profundamente dem0cratizadac Atra
tame nte ,nas fabricas, naS oficinas, nas herda- yes de juizes eleitos e de a!'sessores populares,. 
des, nas aldeias, nas unidades militares, os so- as massas trabalhadoras passaraln' a paFltkipar~ 
vietes t ornaram-se, nao apenas organismos re- amplamente na sua administraQiio. A ' milieia_, 
presentativos di's classes trabalhadoras, mas a to rnou-se um instrumentode defesa ' dial1ia ·da", 
form a de interven~ao directa das massas na di- seguranc;;a da p0pulaQao. Os ' funcionarios· pas

'fcc,,10 do Estad0 . Tomando apenas os pri1'llei, saram a ser eleitos e ,revocaveisi. Como auxil'llJ;"'< 
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r es do .poder, os sindicatos pa;rticiparam oactiva
melHe l1a criat;ao de orgaHismos economicos , na 
elabora~ao dos pIanos de produc;ao, no controle 
operario sobre os Jirigentes das actividades eco
nomicas. Esco las de gest[LO economica e adminis
trativa, viveiros de quadros, os sindicatos, assim 
como as cooperativas de camponeses e artesaos, 
desempenharam importante papelna democrati
zac;ao da vida politica e economica. Os sov ietes, 
os sindicatos, as comissoes de f;ibrica, enviaram 
mil ha res de trabalhadores para os ministerios 
(Comissariados do Povo), para os comandos do 

. exercito e cla milicia, para os o rgaos de planifi
cat;ao e de gestao industrial. foram os openirios 
da fabrica Siernens-Shukart que deram os qua
dr03 para 0 pril11ciro nt'lcleo de funcionarios do 
Comissariado dos Negocios Estrangeiros; os da 
faorica Putilov para 0 Cornissariado do Interior; 
as do bairro Viborg de Petrogrado para 0 Coo. 
missariado da lnstru<;iio. Em vez da velha buro
cracia ao s~rvic;o docapitai, e todo 0 sangue 110-
vo do proletariado revolucionar-io que carre nas 
veias do novo aparei lio do Estado. 

Pela primeira vez na historia, as liberdades, a 
democracia, os direitos, dtixaram de se r privile
gio duma minoria de exploradores, para serem a 
forma de viver e intendr na v ida politica e social 
das vastas massas populares. 0 Estado sovietico 
suprirniu as desigualdades de direitos por moti
vo de origem social, do sexo, da instru<;ao ou d.as 
cren <;as religiosas . Pas 2. disposic;ao dos trabalha
dores os meios materiais para exercerem os seus 
direitos democr;l.ticos (ediffcios, tipografias, ra
dio, ruas). Socializando os instrnmentos e meios 
de trabalho, eriou as condi~oes para que 0 povo 
passasse a gerir a produc;ao e as institllic;oes eco
n6micas. 0 novo Estado socialista, a primeira di
tadura do proletariado , cOl1stituiu, nas palavras 
de Lenine, «urn novo tipode democraaia» : «0 de
mocratismo proletario'; (Obr. Comp!., vo!. 33, 
p.47). 

Numa passagem de brilhante clareza, Lenine 
pos em confronto 0 novo Estado socialista com 
o Estado burgues anterior. «Ditadtlfa duma mi
noria (escrevell Lenine), 0 antigo poder nao po
dia manter·se senab pelos expedientes da polfcia, 
pelo afastarnento e impedimento das massas po
pularefl de participaren. no poder, de contnola
rem 0 poder ~ ... ). Ditadura da imensa maioria, 
fj) novo poder naG pod.ia manter·se e nao sc man
teve senao gnl<;as a cGnfian~a das ll1assas imen
sas, senao pOl'que chall1ava todas as massas a pa1'
ticiparem no poder da maneira mais livre, mais 
larga e l11ais poderosa» (<< Contribu i ~ao para a 
historia da questiio da ditadura», Obr. Comp!., 
vol. 31, p. 364). 

A Revolu~ao de Outubro 1110strou na vida a 
justeza @a teoria leninista do Estado e da Revo
Iu\,ao . Nenhum governo teria side capaz de pOl' 
fim a explora<;ao capitalista; de nacionalizar a 
ind Llstria, os transportes, os bancos e a terra, de 
confiscar os latiftind.ios e entrega-10s aos cam-

---~ 

pones~s, de assegurar a igualdade das na<;ot!s f!! 
libertar do juga nacional as na~oes subl1letidas 
ao antigo im perio russo, de assegurar a mulher 
direitos iguais aos do hom em, de encetar e levar 
a bom termo a obra grandiosa da edificac;ao da 
sociedade socialista, se nao dispusesse de urn 
aparelho do Estado ao servi~o dos operarios e_ 
camponeses. Sem a destruic;ao do antigo Estad~ 
(do aparelho da ditaclura da burguesia), sem a 
cria<;ao clo novo Estado (do aparelho da ditadu- ' 
fa do proletariado) em bases amplamellte de
mocra.ticas, sem a participac;ao real das ll1assas 
lla direc<;ao politica e econ6mica, nao teria sid() 
p.ossivel realizar a revolu~ao socialista. 

As formas da ditaclura do proletariado podem 
variar e variam segundo as condi~oes, os meto
dos e ' as circunstanciasde acesso da classe ope
raria ao poder, segundo 0 grau cle viol en cia d@ 
acto revolucionario, segundo 0 grau de desen
volvimento do capitalbmo, segundo a situa<;a() 
anterior e a arruma~ao das fon;as de dasse, se
gundo 0 g rau de resistencia da bllrguesia reac
cionaria a constru~ao do socialismo, seg1.lndo a 
conjuntura internacional e os auxilios externos 
a reac~ao interior. 

Lenine previra essa diversidade: «Todas as 11a
<;oes virao ao socialisll1o, isso e inevitavel, mas 
nao virao duma maneira absolutam ente identica; 
cada uma trani a sua originalidade em tal ou tal 
forma de democr"cia, em tal ou tal variedade da 
ditadllra do prolet-ariado, em tal ou tal ritmo de 
tTansformac;oes socialistas dos diferentes aspec
tos da vida soda!» (<< Uma caricatura clo marxis
mo», Obr. Comp!., vo!. 23, p. 75-76). 

o Estado, por sua ' natureza, significa a «or
ganiza~ao da violencia', mas 0 exercfcio do po
der pelo proletariado pode ser mais tolerante 0l1" 
mais severo segundo as exigenciasda situa~ao e ' 
em particular segundo a posi~ao da pr6pria bur
guesia. Na Revolw;;ao de OutublO, a violencia 
revoluciomiria a qlle foi obrigado 0 poder SQ

vietico resultou da «resis tencia feroz, ins!tnsata. · 
im ptuden te e desesperada» da burglHtsia. Sem· 
essa resistencia, no dizer de Lenine, «a rev01uc;a&' 
teria revestido formas mais padfiras» (Re!. so
bre 0 trabalho no campo ao VIII Congresso d() 
PC (b) R. Obr. Compl., vo!. 29, p. 212) .. A des
trui <;ao do velho apareiho do Estado e a uiat;ao 
clum novo aparelho podem nao exc1uir 0 apm
veitamento de forl11as tradicionais de orgal'liza
~ao, cujo caracter de classc seja transformado. A 
tarefa dos partidos comunistas nao e transplan
tar mecanicamente para os paises respectivos as 
forn'l as que tom ou a ditadllra do proletariado 
noutros paises, nao e querer imitar outras re
vo.Lu~oesr antes saber encontrar as fO'l"mas do 
poder politico dos trabalhadores segundo as 
particularidacles nacionais e 0 curso do proces-
so revoJucionario·. 

Quaisquer porem que sejam essas formas, os 
tra!f)s es£enciais da Revohlc;ao de Outubro COil: 
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servam completa actuaHdade no sentido da stla Estado, Q mais ri co arse n a~! d e expenencias e 
~< repeti<;ao historica inevitavel» e constituem, no ensinamentos para a proleta,riado revoluciona
Gue respeita a qucstftG do poder, a q ues tao do rio de todos os pafses. 

A teor ia marxista·lcninista do Estado e da Re
yoluC;:io e as experi encias da Revol uc;ao de Ou
iubronao sao apen as validas para a nevollH;ao 
pmleta.ria, mas para qualquer verdad d ra revo
l uc;ao q ue substitua as cl asses que se enc'ontram 
no pode r po r classes revol ucionari as. 

As fo rc;as democraticas portuguesas, que co
locam como objectivo da sua luta 0 derruba
mento da ditadura fas cista e a construc;ao dum 
Portugal democnitico, estao vital mente iBte,res
sadas em de fi!!ir u ma correela atitude em rela
<;ao ac problema do Estado. Tambem as massas 
populares preci sam a e ter ide ias claras a esse 
respeito, pois nao se trata apenas de Ul11 proble
ma teorico, mas duma questao centra l da acc;ao 
revolucionari a. 

Se se consid era rem as posi<;oes dos va.rios sec
tares da Oposi<;ao anti·fascista, llm aspecto sal 
ta 2l vi sta: a Intima relac;ao entre os o bjcctivos 
politicos que cad a qual atribui a re\'o luc;ao an 
ti-fascista e as suas posic;6es em rcla<;ao ao p ro
blema do Estado: quanta menores sao as trans
fo rm ac,;oes de ordem social e politica encaradas, 
tanto menores sao as exigencias de mod ifica~ao 
ou substi tui r;:ao do Estado actual, do E5tado 
fascis ta. 

4 

Es (a relac;ao e logiea e inevitavel. Se 0 apare
Iho do Estado e urn instrumento das classes de
~en toras do porler, ele pode ser vir essas mesmas 
cJasse s ha realizac;ao duma .nova politica. Por 
isso, _1!ara aqueles sectores da Oposi<;;ao que, 
voltados para 0 compromisso com os «di ssiden
t es» do regime, se opoem , nas suas proprias pa
lavras, aos que «aspirel1l \I destruir a arquitectu
ra social da Nac;ao » (Carta da Acc;ao D emocrato
~So,cial a Salazar, 4.9. 1966), ou seja , para aqueles 
sectores que desejam manter 0 dominio dos 
monopo lios e latifundiarios, embora mudando 
os l1letocios de governar;:ao e in stituindo certas 
liberdades, e evidente que se nao torna necessa
ria a destrui c;ao do Estado fasc ista, bastando a 
sua «remodelac;ao» ·ou «liberalizac;ao» . 

. Se os objectivos cia r ,evoluc;ao anti · fascista fos 
S~ il1 os definidos em ,1961 pela burguesia liberal 
no « Progral1la p ara a Democratiz~ao da Repu
b lica », para que seria necessaria a destruic;ao cio 
aparelho do Estado iascista? Esse «Programa» , 
nao coloea como object.ivo a liquidac;ao do po
d er dos monopolios, mas apenas ° ~ .estreito COI1-
trole» daqueies que tem «excJusiv,os (!) de pro
d uc;ao ou de servi<;;os », a «co nsiderac;ao atent.a» 
da sua activiciade para efeitos fisca is (Cap. VIII , 
A, 6 ), a «regulamen tac;ao» (?) das fUllc;oes dos 
bancos e da fiscaliza<;;ao (?) das sociedades a1}o-

• 11imas (Cap. VIII, B 19 e .c ~~) . ,E,sse «Pr <,?gra
rna» mostra que os seus autares pe,nsa,m nao se 
d ever tocar com um dedo n0S latiiliu'flclarios e 

nos grandes capitaiis tas na agricultura (Cap. 
VIII, D 37 e 38). Mostra que p rete ndem nao so a 
manuten <;ao com o 0 refo r<;o do domi nio impe
r ialista sobre Portugal (Cap. Xlll, 4). As medi
das propo stas pe lo "Programa» q uant o' ao fo
mento econ omico, quanta a concentra<;ao indus
trial, qu anto ao problema agTario, quanto a po
litica social, q uanta a «pai"tic i pac;ao~ dos ope ra
rios no cap ita l das emprcsas, constituem uma 
po l itica aceitJ.ve l pelos mono po l ios e em algu ns 
aspecto s simples reed i<;oes mal disfar<;;adas da 
polftica sal aza ri sta (Cap. VIll , A 4, A 6, A 9, D 
38, E 53, etc.). 

A reai iza<;ao desse "Program a» asseguraria 
aos g r u pos mOJ1 opolistas e aes la ti fu ndiari os 
ITI ante rem-se n o pode r para a lem do fi m ' da di 
tadu ra fasc ista, sobreviverem com no vas f(;rmas 
de dOl11ina <;1io poli t ic8, ell cont rarern no fin~ de 
COlltas um a safda do beco a q ue os cond uz 0 sa
lazarismo. Para 0 rea li za r, u ma eqll ipa gove r
n an ie, fo sse un~a coligac;ao de di ssidentes e li be
rais, fos se mesmo um a eo liga<;ao alargada ate 
aos «socialistas», nao teTi a necessidade nem van 
tagem de destruir 0 Estado fa scista: basbar-lhe
· ia "to mar l':onta dele», «remodelan do-o» e ,<Ii·· 
beralizando· o». 

E por isso perfeitamente coerente que, no que 
r es·peita ao Estado fascista, 0 mesmo «Programa 
para a Democratizac;ao da !Re,pllblica» 'inscreva 
apenas como objectivos a elcti,nc;ao da PIDE, 
dos Tribunais Plen-arios e das Corpora~6es . 0 
aparelho do' Estado ficaria ·intacto no fundall11en 
tal. A substitui<;ao do aparelho militar e repres
sivo da ditadura fascista porum aparelho militar 
e repressivo ao serviQo dum novo regime demo
cratico e aspecto nao so ignorado como escamo
teado. 0 que nesse "Programa» 8e estabelecia no 
capitul o da «defesa n3!cio'nal» aumento da "mobi
lidadt» e " poder de choque» das llnidades, distri
buic;ao territorial, repartic;ao das dotac;oes, (' tc. 
(Cap. X II) -tinha como claro fim reforc;ar a 
mil itarismo, dando satisfac;ao as reivindica<;6es 
de maior «especializa~ao » e ''' e ficiencia tecnica" 
da oficialidade reaccionaria. Anuncia·semesmo 
que .a nom eac;ao de ge nera is '''deixaria de ter 0 
aspecto de escolhade caraeter polf t ico" (Ca p. 
XII, 7), 0 que significa ria que 0 governo" demo 
cratico" nao teria 0 cuidado de entregar os co
mandos a homens fiei s aos ideais da democra
cia e admiti r;ia que ficas sem nas maos de fascis
ta·s e outros reaccionarios. 0 mesmo em rela<;ao 
aos tribunais. Anullciand0 em bora "uma refor
ma geral dos servic;os da ]ustic;a" (Cap. VI, 1), 
a "Programa" evita bulir na magistratura . 

o ap&.relho do Estado, tal como 0 programa
va a burguesia li beral, estaria em condic;6es de 
contin ual' a assegnrar () poder dos monopolios e 
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de impedir que as massas populares, apos 0 der
Thlbamento do fascismo , interviessem na determi
lla~ao . da polftica naciona l e das. g randes .linhas 
<la constru~ao duma nova sociedacle democratic3.. 

E certo que 0 meSl110 "Progral11a"inscreve, 
-entre olltras medidas, 0 "restabeleci mento das 
liberdades publicas" (Cap. I, 1). Mas, a aclmitir
-se a sobreviven cia no· essencial 'do cstado fas-
-cista, as liberdades estarial11 descle inicio a.mea-
-<;adas e nao deixariam de ser vioiadas e SlIpri-
midas .pelo mesmo aparelho do Estado no dia 
<em qiie as classes que _efectivamente continua
riam a controlar esse aparelho sentissem amea
~ados os seus interesses: 

Tern de dizer-se claramente que, ·da par te de 
;alguns oposicionistas in cl inados ao compromis
:so com os "dissidentes do regime", a maior preo
-cupa~ao nao e a de que a maquina do Estado 
f.ascista possa sobreviver ao tenno da ditadura e 
<comprometer assim 0 curso democdtico da 50-
-ciedade portuguesa, mas a preocupac;ao de que 
<essa maquilla do ESlado possa ser demasiado 
ati ngida e deixar por isso de estar em comlic;oes 
·de rdrear e sufocar a pretensao das , massas po
;;pula res in te rvirem ac,ti va men tena constru~ao 
,>duma sociedade ,democratic;a. 

Quando, antevendo a queda'do"fa scismo, esses 
,oposicion is tas se mostram jJarticularmente inte-
Tessados 'em que a "ordem" nao seja alterada , 

Tan'lbem anti-fascistas que se proFll1l1ciam por 
:urn Portugal democ,ritt ico e independente , mes-
1l1O pelo socialismo,. tomam em re la<;ao ao pro
blema do Estado posic;ao semelhante a daqueles 
<jue pretendem perpetuar a «ordem» dos mono-

.. polios para alem do temlO da ditadura Iascista. 
Nao nos referimos aqui a alguns que se iJJtitu
'lam «socia listas democniticos» , mas cuja ac~a(j) 
politica nao e 0 melhor atestado dos seus dese
jos de socialismo e de democracia. Referimo-nos 
.agora a alguns que em nurnerosas ocasioes tem 
mostrado a sua aspirac;ao a um Portugal demo
<enitico libertado do dominio dos monopolios, 
...dos grandes senhores da terra, do imperialismo 
·estrangeiro. A posi~ao que estes anti-fascistas 
.assumem em rela<;ao ao problema do Estado nao 
traduz evidentemen te a intensao de assegurar a 

.Jefesa dos interesses monopolistas . Mas t raduz 
,gravissimas ilusoes. . 

Essas ilusoes, juntando-se a defesa da «arqui
-tectura social da N a<;ao» pel os sectores atras re
feridos, tern uma ihfluencia negativa nas forc;as 
'politicas e nas massas populares, tendendo a apa
ogar no seu espfrito a consciencia do que repre
'senta 0 Estado fascista e da necessidade da sua 
<destruj~ao. Qualquer que fosse a via para 0 der
rubamento do faseismo, tais ilusoes, a manterem
-se e a predominarem 110 movimento dcmocniti

<co, 'seriam susaeptiveis de compmmeter a vitoria 
,¢ I))JOVO portugnes no dia em que ponha ternl? 

5 

que signifi ca isso senao que querem impedir a 
revolta popul ar e a acc;ao das massas, que ne
cessariamelHe significarao uma "altera<;ao da OI-
dem" e sao·entret;l11to essenciais para dcs tmir o· 
fascismo? Quan do a Ac<;ao Democrato-Sociai 
garante a Salazar que repudia «q uaisque r prop6-
si tos de subversao nacional» (Carta de 4.0.1 966) 
que significa isso senao que teme a vaga de flll1-
do efectivamente «subversiva» que sera a mani
festa~ao das reiviilc1ic:at;6es clas massas apos !l,a 
anos de fascismo? Quando eSSES e ouiros secto
res, atraves dos a110S, fazem repetidos apelos. 
aos generais e aos Cornandos para que sejam 
eles a impel" urna politica «liberal» e a assegu
rar a "ordem", e quando prop oem governos de 
coliga~ao cuja existencia seja ga rantic1a pelos, 
mfsmos generais e co ma ndos, q lle sign ifica isso 
senao que pretendem que as fon;as armadas, 'CO 
mandadas por fascis tas e reaccionarins, subl11e
tam e eSTI-J agl1 em, se necessario, as mas'Sas po
pulares? 

Tais opinioes e atit udes mostram que a poli
tica de cornprom isso com 05 "clissident~s do re
gime", a polftica de 511 va<;ao cla "arqu itedura 
social da na<;ao" e de ';defesa da ordem co ntra 
a subversao" , a politica de COllSe rVa<;ao das es
truturas do Estaclo "actual, e dirigicla contra a 
c1asse operaria e as vas tas massas trabalhadoras 
e dirigida contra uma transforma<;ao verdladeira
mente democ r6.tic?- da sociedac1e portugucsa. , _ 

a ditadura fascista. ' Dai ,a, necessidade de alertar 
contra 05 s,eus perigos. 

Segundo ,algu ns,· bastaria a forma<;ao dum go
verno cle homens progressivos para assegurar a 
realiza<;ao duma politica progress iva. Se 11.Uma 
conjull tura politica determillada (que ninguem 
explica qual serial ficassem Z, frente dos ministe
rios hom ens decididos a n'alizar refc)J'JllaS sociais 
profundas, estas estariam por esse mesmo facto 
asseguradas. Ta l a primeira grande ilusao, que: 
prejudica a aprecia\;ao do processo reyoluciona~ 
rio, deforma as perspectivo.s do movimento de· 
mocratico e faz esqut;cer objectiv~s fundamen· 
tais da revolucao anti-fascista . 

Nao sao apitnas argumentos teoricos que mos .. 
tram a sua fragili'dade. A historia do l110vimen~ 
to .revoludonario ensina que, se a maquina dQ 
Estado em que urn governo se apoia esta domi-, ' 
nada pelas classes contra as quai.s 0 mesmo g,o~ 
verno eu alguns dos seus membros pretendem 
em qualquer momenta realizar uma politica, es~ 
sa mesma maquina do Estado (isto e 0 exercito, 
as for<;as repress ivas, 05 tribunai-s, a bnrocracia} 
sobrepoe-se ao ' governo e impede a sna aq;ao, 
seja sabotando a aplica<;;ao dos deere tos e deci-· 
soes · do governo , seja for~;:tndo remodela~oes mi~ 
nisteriais, seja ainda inspiiando, apoiando 011 ser· 
vindo golpes de palacio ou putches que afastem" 
o governo e coloquem o~tro no seu Ingar. 

Tanto em paises capitalistas desenvolvidosrc,Q: 
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nl0 em paises recem-libertados da sllL'm1issao na
cional on colonial, a h istoria recente apresellta 
suces~dvos exemplos comprovativos desta rea ii
dade. Cite-se porem apenas a experiencia da re
volllc;ao russa, uma vez que e esse 0 tema cleste 
artigo . 

faiando da revolu<;;ao de fevereiro de 1917, 
Lenine mostrava como a manutel1\:ao do apare -
1110 do Estado irnpedia a ac\:ao dos proprios rni
nis tros mencheviqucs e .socia! istas-revolnciona
r ios_ Salienta ndo que "mesmo nesses min isterios 
Q aparelho de d ireqa o ficou n o seu lugar e e n
trava todo 0 trabalbo" ("Uma das que stoes fun
damcntais cia revolu<;;ao", Ob r. Compl., vol. 25, 
p. 400), Lelline desfazia 0 log!'o espalhado nas 
massas populares segundo o· qual a participac;ao 
de ministros "socialistas" n.o govern o seria su
ficiente para assegurar ul11a politica "socialista"_ 
"As mudan~as de ministros tern muito pouca im 
porh1.ncia, - sublinhava U~nine -, uma vez que 
todo 0 real trabaLho cie aciminis!ra<;ao estejacon
fiado· a um imenso exercito de funciollarios ( .. _) 
1mbuiclo dum espirito anti-democratico, ligado 
pOl' milhares e mil hares de nos aos gran des pro
prietarios rurais e a burguesia de que depende 
por todas as forrilas" (Ibid. p. 401). E concluia:; 
«Tentar efectuar, por meio deste,apare!ho do Es-. 
tado, reform as como a aboli<;ao sem indemniza~ 
c;ao cia gran.de propriedade rurahol1 0 monnp6-

~liD dos cereais; etc., e ilucir-se ao mais alto pon
to, e enganar-se a si proprio e enganar 0 po
yO» (Ibid .). 

Nos nossos dias e no nosso pais, eaganam-se· 
t::nubem a si proprios e, queiram ou na,o queiram, 
enganam 0 povo aqueles que afirmam queafor
nJa<;ao dum governo constitddo por democraio 
ta", socialistas, meSl110 comunistas, assegurafia, 
l)or 5i so, a realiz a<;:5.o duma politic.a dcmoerilti' 
ca, sem que para isso se tomasse necessaria a 
destruic;ao do aparelho do "Eslado organizado 
pelos fascistas. 

Alguns, reconh'ecendo a dHiculdade, ju!gam 
d escobrir a soluqJIo ':0 imaginarem Hilla redistri~ 
bl1ic;ao dos catjzos, com d.em issoes dos fascistas 
mais notorios dos lllgares mais responsaveis e a 
~10111eaC;aO em sua substitui<;ao de "homens de 
co nfianca". NClll sc trata de uma descoberta Il em 
de lIma ·'s olw;ao. Tapanc10 Ulll bura'co com uma 
tabu:] fu rada, a primeira illlsao acrescentam uma 
seg nnd a. 

Tal "soluC;:Io " e a vel11a soluc;ao das "revoln~ 
<;0[>,;" burgucsas e pcqGe no -burguesas, em qucos, 
parlidos, ql1e sc SuostiiUia11l no poder, multipli·· 
cavam nornear;;ocse redic;tribuic;oes de oargos. Em 
Portugal, [oi 0 pro,cesso habitual das partidos qu~ 
se sueediam IlQ., go verno, tanto no tempo da mo
D3rquia constit:lcional, como 110 da repliblica 
parlamcntar. Diversos politicos se gabaram de 
ter caasado os bra<;;os no Pcimeiro dia de gover
no a assinar demissofs e !lOmea;;()es. E entretan
'to nos mais dos cases de P0UCO lhes valia 0 ex-

pediente . Tal "soluc;ao" pode ser via vel (embo
ra nem sempre 0 seja), quando se nao trata de.' 
verdade iras r evo lu<;;oes, quando se nao trata de· 
alterar a "a rqu itectura social da Na<;iio", mas; 
apenas de mud",r equipas burguesas, por v,irtw
de do jogo de interesses e rivalidades de grupos
e camadas cia burgl1esia. Mas, quando se trata.. 
de revoluc;oes que alteram a natureza de cJasse
da polftica governamental, entao a redistribui<;ao, 
dos cargos e insuficiente para que 0 aparelho
do Estado assegure a realiza<;iio pelo govern(}, 
das reforrnas ou medidas revoludonarias que 51!:. 

impoem. ' 

fal2ndn ninda da revolucao llussa de feverei
ro de 19 17, Lenine notava como "de alto a baixo, 
em todas ;}s ?dmin istra<;;oes centrais e locais" oS' 
cargos de funcionarios, se haviam tornado 0 es
polio de cadetes, men cheviques e socialistas-re
volucionarios. f'0 Estado e a Revolu<;;ao", 10c_ 
cit. p_ 442) . As reforrnas que se impunham neUL 
par isso foram realizadas. 

Nao considerando de momento a via para Q. 

derrubame nto de fascislllo, sc admitissemosque~ 
nosto fim it ditadura fascista, se instalava no ])0-
d'er um governo democnitico que se Iimitasse, 
a "liberalizar" 0 apareillo do Estado fasGista e a 
"redistribuir" ClS cargos, que aconteceria? 

Das cluas uma: Ou tal governo pretendiil rea
lizar 11111a polftica realmente democratica" reali-· 
zar as reformas inclispensaveis para assegurar ~ 
pr0gresso social, atingir as for<;as sociais e p'o
liticas re.accionari",s, e nesse caso 0 aparelho dC)· 
Estado sabotaria e impediria de facto :1+, realiza
c;ao de tal politica e seria, caso necessario, um 
instrnmento da con tra-revolu\:3.6. 

Ou tal gove1"no acabava por trair a ,sua mi ss3.@ ... , 
renunciandCl a Ilma pDlitica dCl110cratica e acei- ., 
tando as imposic;oe~ do capital financeiro e d~ 
aparelho do Estado que l1unca deixara de servi
-10. E entao? 1;:nt3.o tao pouco seriarIJ.£staveis as. 
"liberdades". E de preyer que as classes traba-
1hadora's manifes tariam a sua indigl'iac;ao, exigi
riam do governo a satisra<;ao das snas aspirac;5es; 
e que 0 governo, apesar de "democratico" OU, 
mesmo "socialista", apoiando-se no aparelho d(} 
Estado e agora apoiado por e~te, responderia 
com esquivas, com meclidas de'magogicas e final
men te com a repressao. A agudiza<;;ao cia luta de 
cl asses levaria a equ ipa gove.rnante, com medo-
da revol1!!~ao, a refor<;ar 0 aparcl ho. repress ivo . 
E, se em qualquer momenta essa equipa nao se 
mostrasse it altura da sua tamPa como defensora 
dos grupos monopolistas, dos latifundiar.ios, dos 
colonialistas, do imperialismo estrangeiro, todos 
estes u tilizariam a maquin:h do Estado, que Illes 
fora «conquistad,a') mas l1Ullca verdadeiramente 
arrebatada, para formar urn governo mais fief 
aos seus interesseS e mais «compelcnte:. na sua 
ddesa_ A reac~flo, ::. contra-rcvolu~ao, mesmo a 
fascismo, passariam de novo it ofensrva .. 
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As fon;as democraticas portllguesas uevem t.ra
balhar. para que tais situflc;6es se nao vcnham a 
verificar. Devem ter pl(1l1feitamtlFlte clara a idcia 
de que, depois de derrubado 0,f.ascismo , nenhu
rna politica democnitica ])0dera sc!" levada a ca
bo em Portugal, nenhumas reformas sociais pro
fundas podeTao ser realizadas, Q podtr dos mo
nopolios e latifundiarios nao poder:! ser liquida-

Se a revoluc;ao anti·fascista e cOJ1,siderada, nao 
'Como a substitui<;;ao da eq uipa governante fascis 
ta ao servi<;o dos monopoiios por uma equipa 
liberal igualmente ao servi.;;o dos mOllopolios, 
nao como a precaria subida ao poder de homens 
progressistas sem os meios de rea I izar uma po
litica progressiva, mas como a abolit;;ao do poder 
dos monopolios e. latifundiarios, a sua expulsao 
do poder, a desfrui<;ao das bases sociais do fas
cismo, a implantac;ao dum regime democnitico, 
a sati,fac;;ao das aspira<;6es mais sentidas dos tra
balhadores, dos camponeses, dos intelectuais, das 
camadas sociais explaradas e oprimidas durante 
40 anos de fascismo, - entio a posi<;ll0 em rela
<;ao ao problema do Estado tem de ser necessit
riamente diver~a. [;lUtO tem de concluir-se qu~ 
nao basta tomar conta do aparelho do Estado. E 
necessario destruir a« organiza<;ao da violencia ", 
o «ppder especial, de repressao» que os }1lOnOpO
lios, 'os latifundiarios, os sectores IlJais reaccio
narios da burguesia, criaram e organizaram cui
dadosal)1cnte ao longo, de dezenas de anos para 
seu uso c sua defesa. E necessario construir urn 
aparelho do Estado capaz de assegurar a reali
(l;a<;ao dos objectiv~s politicos, sociais, economi
cos e culturais da revoluC;ao anti · fascis ta, capaz 
de esm\lgar a resistencia (que nao deixara de ser 
cncarni;;ada) das classes desalojadas do puder, 
capaz de defender 0 novo regime das tentativas 
da contra-revolu<;ao e mesmo de .uma eventual 
i\lt~rven<;ao estrangeira. Sem um tal Estado, a 
democracia nao sera viavel em Port:ugal. 

o Partido Comunista Portugues, no seu Pro
grama. define a revo!u<;ao anti-fascista como uma 
revolu¢ao democratica e nacional, cujos oito ob
jectivos fundamentais sao: 1° Destruir 0 Estado 
fascista ,e instaurar um regime democratico; 
2° Liquidar 0 poder dos monopolios e prom over 
o . desenvolvimento econ6mico geral; 3° Realizar 
a Reform<li Agraria, entregando a terra a quem a 
trabalha; 4;<> Elevaro nive l de vidadas classes tra
balhadoras e do pavo em geral; 50 Democratizar 
a instru<;ao e a cllltura; 6° Libertar Portugal do 
j1mperialismo; 7° Reconhecer e assegurar aos po
vos. das cot6nias portuguesas 0 direito it imedia
ta IJ1I,dependencia; 8° Seguir uma politica de paz 
e -amizade com t060S os povos (Cap. I). 

o Programa do PCP considera que, sem a 
realiza<;ao de todos estes objectivos, a revel u.;;ao 
democratica e nacional nao estara acabada e nao 
estani assegurado 0 desenvolvimento democra 
ti~o e independel1te da sociedade' portuguesa. 

6 

do, nenhuma gara dera haver contra nova 
of ens iva vito rio sa da reac.;;ao e do fascismo, se 0 

aparelho do Estado for apenas conquistado, re
lllodelado e liber.al iza,do. E um absurdo p '.msar
que uma revolu<;ao pode realizar-se a·poiada no 
aparelho do Estado das classes contra as quais 
essa mesma revolut;ao e dirigida . 

!'vIas sllblinha que a « instanra:;ao das· liberdades 
democd.ticas, a destrui<;aodo I:stado fascista 'e a 
sua substitui~ao por um Estado demoeratico. , 
constituem ,um objeetivo central da revolu<;ao 
democritica e nacional e uma condi<;ao primei
ra e indispensavel para a realiza<;ii.o dos seus 
outros objectivos» (Cap, I, 10 ). 

Entre as llledidas indieadas no Program a do 
PCP contam-se: a naeionalizac;;ao dos ban cos e 
gran des cmprcsas monopolistas nas minas, na 
indllstria, nos (ra nsportes e cOIllunica<;6es (Cap_ 
I, 2° 1); a nacionaliza~ao de emprcsas monopo
listas estrangeiras (Cap. I, 6°, I); a Reform<l 
Agraria (Cap, I, 3°, 1 e 2); a reforma tributaria 
il1 stitu indo impostos forte mente progressivos 
(Cap. I, 20 , 8); a exproprta<;ao dos predios urba
nos pertencclltes ao capital monopolista (Cap_ 
t 4°, 7); etc. Estas e outras reforl11as e l11edidas 
nunca poderiam ser realizadas, se 0 governo de-
11l0cnHico se a,poiasse I1ll ma lllaquina do Estad() 
organizada precisamente para defender os i'nte
resses das classes por elas atingidas. «0 Estud() . 
fascis ta (as for<;as armadas, a policia, os tribl1-
nais, 0 aparelho governamental e buroenit-ico) 
-diz 0 Programa do Partido- -e 0 instrnrnent() 
da opressao exercida pela burguesia mon opolis
ta e pelos latifundiarios sabre as vastas l11assas 
da popul8c;;ao ( ... ) A lllaqllina do 1:stado fas
'cista nllnca poderia servir a democracia. As 
for<;as revolucionarias nao se podem 1il11itar a 
tamar conta da maquina do Estado fascista. pa
ra utiliza-Ia pronta como esM, introduzindo-lhe 
apenas modifica<;6es e substituilldo funcionarios_ 
A primeira tarefa das for"as revolucion~.rias e 
destruir 0 Estado faseista € substitlli-Io por urn 
Estado democratico, ao servi<;o do povo, ao ser
vi<;o da revolu<;ao democrMica e nacional». (Cap. 
I, 10 ). 

Qllaisquer que sejam as eircunstiincias em que 
a ditadllra fascista venha a ser derruba da, as 
forc;;as delllocraticas e as massas pop lilares, tan
to no deeurso do processQ revel ueionario como 
apos 0 derrubamento do fascislllo, nao podem 
perder de vi sta lim momenta que seja esta a 
sua «primeira tarefa» . A situac;ao nacional, a" 
evolu c;;ao politica, as experiencias da luta, as 
caracteristiaas do Estado fas cista, inlilical11 que '0 
derrubamento do fascismo, exigira uma luta re
volucionaria aguda, um a insurreic;ao popular_ 
A pa rte do aparelho do Estado fascis ta que naG 
fOr destrufda no deeUl'so do processo ins urrec
cional deve sel' destrufda urgentemente, sem, 
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perda de tempo, logo apos. Se isso nao for feito, 
lilao so nao poder{l ser realizacla urna politica 
democrat ica, como a contra-rcvoluc;a,o nao tar
dara. 

. Para construir unl' Portugal dernocnitico e in
depende nte e necessario que os orgaos do po
der se baseiem l1a vO l1tade po pular e liguem 
constanternente a sua ac<;ao iiS, aspirac;oe ~; das 
classes e cama das laboriosas . E necessario q ue 

' ;as for<;as armadas e de seguran<;a, os servi
~os judiciais , 0 aparel ho burocratico, sejam or
gZi.nizados para a defesa da revolu<;ao. E neces
sa.rio que as massas popuJares interv en).am ac
t ivamen tc em toda a vida n'acional , deseJ)vol
vendo arnplamente a sua cnergia criadora . E nc
cess:hio que 0 povo portugues s'e tome de fac
to senhor do seu destin~. Tudo is to significa: e 
necessaria organizar urn llO VO aparrlho do Es
tado .profunclamcn te democra.tico. 

A teor'ia marxista·leninista do Es tado e a un i
ca que da, nao ape nas it cl asse operaria, mas a 
q uaisquer for<;as revo lucioluirias, uma base, cien
tifica para resolverem os problemas p raticos da 
!C0nquista do poder, da ergan iza<;ao dos seus 
i>tgaos,da sua defesa e da sua consolida<;ao. As 

experiencias da l<;ao de Outubro conser-
yam toda a sua actual idade. 

Nas vesperas de Outubro, vivendo clandesti
namen te na cabana de Hazliv e escrevendo no 
cepo duma arvore, Lenine apo ntava a aCQiio a 
em preender em rela<;Jo ao Es tado, como condi
<;ao necessa ria para a vito ria. Esse exemplo de
ve estar prese nte 110 n0 5SO espirito. 

for<;as dernocnlti cas que pretendam represcn
tar u rn papel dirigen tena revoluc;ao anti·fascis
ta tern 0 dever de definir, e ja, uma orienta<;ao 
co rrecta em rela<;il.o ao probl ema do Estado, 
pois erros e ilusoes poderao com prometer ou 
anu lar tritgicamente 0 gran de exilo da revolu
<;ao e abrir passe a cO l1tra·revolu<;ao. 

o Part ido COl1lHnista , partido do proletada
do, !'laO so procurad. dar a sua contribui<;ao teo- . 
rica para a com preen sao do problerila como em
pregara incansitvel mente os seus esfor<;os para 
que a classe operaria e as massas, na acc;ao re
voluC'ionaria, decidam l1a pratica a questao do 
poder e do Estado, que certos chefes nao enten
dam ou nao que iram en tender. 0 sucesso da re
voluc;ao anti · fasciota, a construc;ao dum Portu- ' 
gal democratico, assim 0 exigeQI. 

50° ANIVERS,JHlIO DA REVOLU«jAO DE OUTUBRO 

Os exitos do povo 
nos dominios economico, g,ocial, 

sovietico 
cultural e politico 

por Jaime Serra 

A 50 an os de distancia, a Grande RevoluQao Sociali s ~a ·de OutubroapareGe cada vez mais como 
" urn acontecimento de alcance historico universal. 

A Revolu<;ao de Outubro for 0 g rande faro l que iluminou 0 caminho it classe, operaria inter
ln acional para a conqllista do poder numa serie de outros paises da Europa, Asia e America 
Latina, originando a cria<;ao do sistema munclial do sociali smo. . 

Como e natur-al, a fo r<;a e inflllenciado. sistema mun dial do socialismo tern pOT base a poten
cia eo noder de .atrac<;ao da U ni ao Sovie, ica, os grandes exitos do seu heroico povo no dominic 
oecononiico, social, cultural e politico. 

Nao (em sido Mcil 0 caminho do ]"JOvo sovietico ao longo destes 50 anos ern' que tev,e de fa
:zer pes ados sacrificios na luta para a defesa das oonquistas da Revoluc;;ao de Outubro e ate da 
Hurnanidade inte:im. De en tre esses sacriffcios sao de destacar as destrui<;oes ineharraveis e as 20 
u lilh6es de mortos na grande guerra patriotica Contra 0 fascismo hilleriano. 

Como esta or'ganizado 0 povo sovietico 

No momento 'i,resent€, todo 0 povo, com 0 
Partido C0l111l11ista da Uniao Sovietica it cabe<;a, 
oesta empenhado na grande obra da constrw;ao 
oda base material e tec~lica do comunismo. 0 
partido, e a grande fo r~a que esta na base da or
gan iza<;ao do povo sovietico. Ele impulsio na e 
<orienta 0 tra~lho criador de todo 0 .povo para 

a construc;;ao do comunismo. 
o Partido Comunista da Uniiio Sovietica, 0 

glorioso partido de Leni ne, que em 1917 dirigiu 
o proletariado russo it conquista do poder, tem 
side 0 grande organizador e ciirigente do povo . 
sovietico nas gran des batalhas e vitorias hist6-
ricas verificadas nos doruf.nios m·iiitar, politico, 
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Ilientnifiico, economico e socia l. De 240.000 me-m- ca·, 0 Komsomol, conta nas suas fil!<i1l"as cerca 
bros em Julho-Agosto cle 1Y17, 0 P.C.U.S. trans- de 23 milhoes de jovens, rapazes e raparigas . 0 
formou-se num gran de partido de l11assas com KOl11somol e, sob a direcc;;ao do P.C.U.S., a for
ccerca de 13 l11i1hoes de membros na hora actual. c;;a de vanguarda da juventude soviet ica .. Nas 

Os sincl icatoB sovieticos, com 80 l11i lh qes cle suas fileiras estao alguns clos construto res mais 
aderentes, sao' uma verdad eira escola do comu- . en tusiastas da sociedade sov ietic2, os pioneir()s 
nismo. A sua actividacle, sc rn pre virada para a cia constrw;;ao do comunismo. Sob 0 seu im pulso 
elefesa do bem-estar dos trabalhadores, tem par e dinamismo 05 j.'wens tra balhadores sovieticos 
base Hao ja como no passado a luta por co nqui s- realizam verdadeiros milagres de emulac;;ao do 
tas socia is mas sim a defesa, a adm inistrac;;ao eo trabalho socialis ta. . 
alargarq.en,t,.(j) dessas conquistas. Os sindicatos Estas grandes fo rc;;as organ izadas da sociedade 
soviCtic06 ocupam-se de imensas tarefas ligad:::s sovietrc3, aoompanhadas pela orga ni zac;;ao femi 
a remun erac;;ao e organi zac;;ao do trabal ho, a ele- nina., de intel ecwais , etc., sao guiadas pel a dou
vac;ao do va,lkll r profis sional dos operarios, a trina do marxismo·leninismo, de que 0 Partid() 
melhoria constante das condic;oes san itarias e de impregnou toda a vi da soviet ica. Sob a sua di
tpFotecc;;ao do trabalho. Aos sindicatos esta hoje recc;;ao , 0 povo soviet ico cOllstroi ja hoje a base: 
(!1i)nfiada a adm inistrac;;ao d uma extensa r ede de ternica e material do cOI)1Unismo e march a u ni
sttrvic;;os sociais, tais como sanatorios, campos do a conCjllista de outr06 p lanetas dan do carro 
dli ferias , casas de repouso, etc. it gen ial previsao de Karl Ma rx, 0 g ran de teorico 

A organizaC;;iio leninista da juven tude sovieti- e iundad or do socialismo cientifico. 

Uma gl'ande potencia industrial 

As graHdes proezas e exitos tecni.co -cientffi
cos da URSS no dominic da utilizac;;ao da ener
gia atomica e da conquista do espac;o, tem por 
base {) grande desenvolvimen to eco.nomico e 0 
poder industrial alcanc;;ado nos u ltill10s an os, 
grac;;as ao tra balho criador do pOvo so viet ico. 

De pals atrasado que era ' antes da Revolnc;;ao 
de Outubro, a URSS caminha rapidamente para 
alcanc;ar 0 lugar de prim eira potencia indus
trial do mundo. Em 1965, a URSS produzia ja 
um quinto de toda a produc;ao industrial mU1.
pial, 'enquanto que nas vesperas da II Guerra 

Mllmlial, em 1939, produzia apcnas uma dcci· 
ma parte. 

o quadro segu inte que cOllsta 'das Directivas 
do XXIII Congresso do P.C. U .S. relativas at) 
plano quinquenal de 1'966/70, mostra Q rapid(j) 
progresso da produc;ao dos, principais prodllj;ps 
da irndllstria pesada , clescle 0 IOl1gin ~l.up rano> 
de r928, data em que co mec;; ou a execuc;ao dt:) 
pri meiro plano quinqucnal,ate aos riossos d ias . 
A ultima col una contem a previsao do plano 
para 1970, ultimo ana do plano quinqueaal: 

Produ'tao ind llstrial da URSS 

Energia elec trica (bili6cs de Kwh) 
Ac;;o (milhoes de toneladas) 
Petrol eo (mi1hoes de tOll.) 
Gas (bilioes de 111 3 ) 
Carvao (milhoes de tOll . ) 
Cimento. (milhoes de ton.) 
Aclubos qUlmicos (milhOes cie tOI1.) 

N(') decurso do novo plano quinquenal, a pro
duc;;ao industrial da U RSS aUR1entara de cerca 
de 50°10' 

A produc;;ao de cami6es aumentara de 60 a 70% 

e a de automoveis de tu rismo quase quadrupli
cara. frigorificos, em 196 1- 1965 venderam-se 
( milhoes de unidades ) 4,7; em 1966-1970, preve
-se a subida para 18,5. Maquinas de lavar roupa: 
nos mesmos periodos, a variac;ao e d ~ 10,9 para . 
19. Receptores de radio e combinados: de 21,S 
para 30 e teievisores, de 12 para 27. 

o impetuoso desenvo l·t:mento de produ~ao electrica, per· 
mite preyer para breve a rnaterlalizac;~o do soahu de l eni
~e L. , electrificac;ao de tod a a URSS- base da cons,truc;ao do 

1928 1940 1945 1968 1965 1970 
( plano) 

5,0 4'8,3 4'3',3 235 507 860 
4 " , J 18,3 12,3 54,(} 91,0 124/1 29 

11,6 31,1 19,4 113 243 345/35-5-
0,3 3,4 3,4 29,9 129 225/240 

- 35,S 166 149 493 578 665/675-
1,8 5,7 1,8 33,3 72,4 1001105 
0,14 3,2 1,1 12,4 31,3 62/65 

comunism o . Com efeito , de 192& a 196.5 , a procJu~ao d", 
energ ia el ectrica aum el1tou de 101 vezes e uma (mica dos 
grandes centrais hidro~·e lectric r) s, a central «L6nine», ,no 
Volga , prod uz duas vezes a pro clu9ao naciona l na URSS 
em 1928 . A p"od u9ao de.ta central e ta mbe m.eqt:ivalen te 
a o dobro da actual ptod ul'ao de e norgia cllk lrica em 
Portugal. 

o a ume nlo da produl'ao da indus tria pesada e acompa
nhado d um g rande desenvolvimento da prOdUl'80 de todo:. 
os ramo:; da . industr ia ligeil'B (equipamenl'o, alimentat;5o,. 
ves tuario , e tc. ), 0 que permHe uma rapids elev3yao do ni .. 
ve l de vida e bern-es te r des tra ba lhadore •. Na agriculture , 
preve ·se tambem urn grande passo na industria\liza~ao e 
no c:onsequente aumento do prod~~ao , acompar.hado duma 
grande revolut;ao na v1da dos campos e 110 bem-estar das 
familias camponesas. A-s diferenyas tra dicionais entre 8' 
cidad" e 0 c ampo e entre p . trabalho .ma nual e inte'lactuai 
tcndem cad a vez mais a a tcm ua r 'SG. 
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As conquistas sO'clais e a revolUl;ao cultural 

do pavo sovietico 

o poder sovietko J iquidou para sempre a ex
p.!o.rac;;ao do homem peJo hornem, transform an
do os meios de produt;ao de propriedade indi'
vidual em propriedade colectiva de to do 0 po~ 
vo. Esta grande co nquista social'ista deu um no
vo conteudo ao trabalho dos hom ens e lTIulhe
res da URSS. De pesada obriga<;ao, 0 tra balho 
'transformou-se num motivo cle honra e orgu
Iho para 0 <;icladao soviet.ico. 

o trabalhador sovietico tem hoj e a jornada 
de trabalho mais curta do mundo. Para as indl'ls
t rias pesadas e insalubres, ta is como as rninei
ras, .ja ha muito que a jornada sernanal e de 36 
11Oras. Rccentemcnte passou a introduzi,r·se gra
oualmcnte como regime de trabalho para to dos 
()s operarios e emp regados sovieticos, a semana 
de 5 dias de trabalho com 2 dias de repouso. 

No dominic da sallde PLlblica, a URSS e des
de ha alguns anos 0 pais onde 0 indice de 1110[
tali dade e a mais baixo do mundo. Uma grande 
r ede de policlinicas, hospitais e sanatarios, es
palhados pelo imenso territa rio da URSS, estao 
:ao dispor dos trabalhadores e do povo sovietico. 
Nos servi9<DS cle sallde da URSS trabalham mais 
de 4 mi-Iho.es de pessoas, clas quais 550.000 me
dicos. 

Al1t~S da Revolu<;ao de Outubro predomina-

As comemorac;;6es do,SOo an iversario da Gran
f'Je Revoluc;;a,o Socialista cle Outubro, coincidem 
com lim gra'Hde aumento da inflll~nci'a da URSS 
na politica internacional. A sua acc;;ao na defesa 
<la paz mundiaJ, a sua consequente politica de 
coexistblcia pacifica entre os povos conjuga-se 
<com (} a[J;oio e ajuda activa aos riovos que lu-
1t~111~ pela,'liberta~ao nacional e contra 0 impe
nal!smo ~ ' 

A AGClo DO PARTIDO 
irua Iuta contra a clitadura fascista, na revolut;ao 
In democratic;a e nacional, na revoluc;;ao socialis
ta. e na,constnl,ao do sociali sl1lo e clo comunis
!ltG, 0 Partido Comunista Portugues represcnta 
<e representad. um clecisivo vapel. 

De .todas as fOI"l;as que participam no movi
mento demQcr?tico nacional, s6 0 proletariado 
g uiado reio Partido Com.unis ta e encarnalldo os 
11lteresses vitais das vastas massas populares es
ta em condii:;oes de promover a unlao de todas 
as classes e camadas anti-monopolistas, de Ihes 
dar um espirito organizador e um impulso re
vQlucionario, de as, conduzir it vitaria contra a 

va na R1Issia 0 analfabe tismo, a superstic;;a0 e a 
ignora.ncia entre as l11assas. !-Ioje a URSS e um 
pais onere a cultura e a inslruc;iio generaJizadas 
sao um traeo caracteristico do povo sovietico. 
Nas 214.000 esco'las de ensi no geral estudarn 
gra tuital11ente perto de 50 l11ilhoes de al.unos. Urn 
total de 2 l11ilhoes e 400 mil professores, Ul11a 
das call1adas mais num erosas de intelectuais so
vh~ticos, ministra 0 ensino nas escolas sovieticas. 
Con tan do com as pessoas que frequentRm outros 
centr~s de ensino, tais como centr~s de aprendi
zagem, institutos, coJegios tecnic03 e escolas de 
cursos di'ver'5os, 0 total das pessoas que estudam 
na URSS eleva-se a mais de '70 milhoes. Isto 
eql1ivale a qnase um terc;;o de toda a ,popnlac;;ao 
da URSS. 

o Piano Quinquenal em curso prevea eleva
cao da ,insrruc;i'io Pllblica a tIm nive! supe rior, 
com a passagem it instruc;;ao secundaria obri
gataria. 

Em 1970 preve-seqne cerca de S mil hoes de 
estudantes cursarao est"udos superiores na Uniao 
Sovietica. 

o desportoe a cl1ltura fisica sao na URSS l1'ina 
actividade cle massas, orientada nQ sen tido dos 
interesses morais e espirituais do povo e na de
fesa e fortalecimento da satlde dos trabalhadores·. 

Os actuais acontecimentos no M,edio Orien te 
e os esforc;;os para fazer oessar a agressao do 
'im·perialismo americana contra 0 heraico povo 
do Vietnam quer pelo enorme auxflio directo a 
esses povos, quer peJa actividade diplomatica 
no campo internacional, mostram que nenhurn 
problema importante no mundo de hoje se po
de resolver sem a partioitpac;;ao e cooperac;;ao da 
Grande Uniao Sovietica. 

GOMUNISTA PORTUGUES 
ditaclura e cle lutar consequentenlente ate ao fill1 
pela realizac;ao cle todosos objectiv~s fUlldamen
tais da revoluc;;ao democratica e nacional. 

o Partido Comunista Porttigues guia-se na 
sua actividade pela doutrina marxista-Ieninista. 
Educa os seus membros no espirito da fidelida
de it causa cia classe operaria e do povo, ao in
ternacionalismo proletario , it defesa dos interes
ses naciona.is, it ami~ade e solidariedade entre 
os trabalhadores e os FloVOS cle todos os paises. 

(Do Programa do Partido Comunista Por
tugues) 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 


	A questão do Estado questão central de cada Revolução
	cont. pág. 2
	cont. pág. 3
	cont. pág. 4
	cont. pág. 5
	cont. pág. 6
	cont. pág. 7
	cont. pág. 8
	cont. pág. 9
	cont. pág. 10

	Os êxitos do povo soviético nos domínios económico, social, cultural e político
	cont. pág. 11
	cont. pág. 12

	A acção do Partido Comunista Português

