
ANO 35: 0 -. III SERlE N.O' 153·- JANElRO D"" 19'68 -- PRE<;O: 1 $O(} . 

os Paises, UNI-VOS! 

BOLET!M DO COM!TE CENTRAL DO PARTIDO COMUNI,ST A PORTUGUES 

EsclareCel1rclo alguns 
do CChfliunlca.do do 

ponios 

Central 

o Comunicado da reunia.o do Comite Central de Julho de 1967, assim como as resoluc6es 
aprovadas na mcsma reun iAo, foram disc;utidas com espirito construtivo nas organiza<;6es do 

Partido, deram lugar, em cada sector,a adop <;;aode me didas pava aplicar a mienta<;ao tra"<;ada 'e 
ccnsti'luiram 11m es timulo jJara a dinamiza<;il.o da activic1ade partidaria, a 'busca .pe soln<;6t's GOIr 
rectas para os problemas de organiza<;5.o , de defesa e de quadros, a correc<;;ao de deficiencias, () 
fortalecimento geral do Partido . 
. Dado, pOI-em, 0 caracter extremarnente sintetico do Comunicado, alguns camaradas tern soli
citado explica<;6es complementares. 

E obj ectivo deste artigo dar resl~osta a algumas dl! vidas sem que isso dispe'nse naturalmente 
o Part.i do de proceder a urn maior desenvolvimento e explana<;ao das c6nclusoes do C C, no 
trabalho politico, na propaganda e na agita<;;ao. 

, 1. Diz 0 Comunicado: «inc.apa:<:cde domi,naf 
a s leis da evol u;;ao do ca pitalismo,. B politico 
/as c ista esta oriando graves dificuldades em 
tada a economia · nac icnBI ». . 

Esta passagem indica a il1lpossibil idade de 'a 
ditadura fascista (·como alias qualquer regime 
capita lisla) resolver as contradi<;6es do capital is
mo. A contradi~ao fundamen tal· entre 0 cad.eter 
social da prodnr,ao,e 0 canicter privado,da ap1"O
priar,ac, agrava-se com a centraliza<;;ao e a eon
centrac;ao capi ta lista, com a a·cumtlla~5.o e OS sens 
dois polo!> de riC] ueza e de m iseria, com a expro
priar,ao dos pequcnos proclutores , com 0 poder 
cresccnte d os mo nopolios. Agrava-se tambem a 
contnl.dit;ao, en'tre a burguesia, cujo. poder se en 
contra num ntlnlero cad a vez mais reduzido de 
grupos m0nopoiistas, e 0 o perariado, cuja fo rc;a 
numerica e cujiJ. org<lniza<;ao, consciencia e po-

2 _ Diz .o Comunicado: «Para comoelir nos 
mercados internacior.a is, 05 monop6lios tern 
necessidade: de baixar os cus tos de produ~ao 
alraves ·duma ma ior dim en sao des unidades 
e duma superior prodlJlividode. CcntradilO- ' 
ri arne nte, a c8pac id ade de produr.ac a umeil 
ta 80 m e!,ffiQ tempo que se rest ri nge 0 mer
(:ado~. 

tencial revolucion:hios aumentam incessa nte
mente . Agravam-se ainda as contradi~oes en tre 
a burguesia. colon ialistae os, povos co loniais e 
entre os vario s paises impcria.listas; A burguesia 
dominante nao pode resolver essas contradic;6es" 
nao pode dominar as . H~is da evoluC;ao do capita
lismo. Ao procura r resol,ver umas dificnldades: 
cria outras dificuldades.'· E isso que acontece a03 
lPonopolistas e la tifuhdiarios· portmgueses e ao 
seu governo fascista. . 

Haved forma. de ' resolver tais c011tradi<;;5es, 
«dDmin'ando» as leis da evoluc;ao do capitalis-
1110? Si111, essa forma existe,. mas nao e a bur
gucsia que pode utiliza-Ia. As le is da evol uc;ao 
do capitalismo conduzem a vit6ria da revoluc;ao 
socialista e e esta que resolve as contradic;6es. 
fundamen tais apontadas~ . 

Algumas considerac;6es- tornarao mais clara!>' 
estas conel us6es . 

A concairencia nos · mereados internacionais 
agud izou-se extraordj,narial11ente nos (d til11os. 
al10S em virtude da : cOl11petit;ao das «gFandes 
potencias» imperialistas e da criac;ao <fas cha
wadas zon,iS de «comercio livre", eu seja cia. 
diminui<;ilo e em alguns casos . da extin~ao de: 
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2 o MIUTA'NH ~ 
direites alfandegarios pagos peJas mercadorias suplr'tar a concorrencia internacional, 0 capita
importadas. A industria portuguesa, dado 0 seu lista tem de aumentar a dimensao das unidades
atraso e dada a concorrencia de industrias muito industriais, em que, pela melhor tecnica e pela 
mais evoluidas de paLses altamente indtlstriali- produ<;ao em larga escala, pode aumentar . a . 
zados, tern gran des dificuldades de coloca<;ao produtividade do trabalho e vender portanto as, 
dos seus produtos, tanto no mercado intel"l1o, suas mercadorias a mais baixo pre~o. Daq.uL a 
como 110S mercados estrangeiros. Isso significa justa conclusao que a necessidade de compeli
que nessa concorrencia se verifics a lenden- c;;~o ~os mercad!?s internaci~nc!s leva 0.5 ca
cia para se restringirem os mercados de que pllallstss a ampIJar a~ su.as fabrlcss e '~" I~s.ta-· 
pode dispor a ' industria portuguese, 0 que lar novas grandes f~brJcas, 0 que s~gnlflclt>
muitos ramos sentem ja directamente, Esta, a que,Burne,n ta Cl ca~scld8de de ~roduc;;eo . 
{>rimeira conclusao a retl:lr. , E pre01same~t,e ISSO que 5e aflrma no Comn. · 

Como tentam os monopolios portugueses sair l1I.cado do C0l111te ~en,tral:Os mercedes r~s.-
rl 5 s't 'o? tnngem-se para a II1dustna p0rtuguesa em vIr-

es a I ua<;;a;, . , ' tude do atraso desta e do,.altopre<;o das mer-
Na ,concorrenCla entre ys monol?o,llOs de, ca- cadorias (alcm da sua pior . quaHdade) qI,le daLi 

rla paIs e entre os monopollOs de vanes palses, resulta, Para conseguirem calocar os seus pro
cOtlseguem ganhar os mercados assegurando a dutos, ou se ja, para comeguirem «conquistar", 
venda dos seus pr?dut?s, aqueles que pod~m mercados tem de baixar- 0 seu pre<;o (melho
oferece~ estes a malS ,bal,xo pre<;;o, sem preJl~lzo rando a qualidade) e dai terem que produzir
da qualldacie. Os capltahstas procuram por ISSO em rnais lanra escala terem de aumentar 8 ca-
que cada unidade de qualq~e.r mercad,or i.a que pacidade d: produ~ae. 
produzem lhes custe 0 ml~IlT~O posslvel. Por 0 CC chama a aten<;;ao para essa contradi~1io . 
outras palavras, p~ocuram dlmmull: 0 custo de e para as suas oonsequencias. Aumentar a ca-· 
produ<;;ao , expressac;> e~ta que desl,g~la 0 ,total pacidade de produ<;;ao nao significa que Hque: 
dos gastos do ,cal;lItailsta em ~atenas-pnmas, assegurada a coloca<;;ao da produ~ao. Muitas. 
desgaste das maqUl~~s, comb,ustJ vel" ~tc, (capl- novas fabricas e importantes ramos da indus-
tal co~stante) e .alanos (capltal_ vanavel). Co· tria portuguesa (como os mOlwpolios alias 
mo baIxar os custos. de produ<;;ao de forma a declaram) ficam tendo uma capacidade de pro-' 
p,ocierem ver:de~ malS baratas as suas me:cad~- du<;;ao muito superior a sua pr€lduc;;ao real,_ 
flas? O~ ~aplta!Jstas, procl~.ram pagar mals bal- aquela que conseguem colocar nos mercados_ 
"OS salanos e aumentar a !ntensl~ade do, tTaba- Ha uma «capacidade nao utilizada» que tende a_ 
I~o, ,mas, em peq:lenas umdades, II1ciustnals de aumentar neste processo. Por isso 0 CO sub li
teCnIca atras~da, ISSO nao .lhes da base bastante nha que, em resultado ciesta situa<;;ao , «graves. 
para competJr oom as mUlto grandes empresas. crises podem atingir importantes sectores cia. 
Par:a bai >ia r os custos de produ<;;ao de forma a economia nacional», 

3. Diz 0 Comunicado: « A subida em flecha 
dos prec;;os e 0 agravamento de processo in
Ilacienisia diminuem velozmente 0 peder de 
cempra das masses trebalhadoras», 

As estatisticas oficiais, reconhecendo embora 
o agravamento do custo de vicia, utilizam toda 
a especie de falsifica<;;6es para mostrar q tie a si
tuac,;ao dos trabalhadores melhora incessante
men te, Um dos processos que utililZam e variar 

, o ,ano que tomam como base de companu;ao, es
'Colhendo para>.lwmpararem os prec,;os um ana 
anterior em que os Plie<;;OS foram particularmen
te e1 evados e para compararem os salarios um 
ana anterior em que os salarios forarn partiau
iannente baixos. Um outro processo e tomar co
ruo fundamental, para calculos ,da varia<;;ao dos 
pre(;os, os produtos em que 0 aumento e mais 
Jento e tomar como fundamenfa l, para caiclllo 
da varia~ilo dos sa\;irios, as categorias profissio
nais onde houve au mentos mais acentuados. Ou
tro processo ainda: ao calcuiarem 0 ousto de vi
da nao (em em coma as percenlage ns de despe
~as de alirncnta~ao, habitac;:ao, etc, nas famflias 
de trabalhadores, e ao calclliarem os sala,rios 
J"'iem (k lade 0 trabdho menos.qual ifioado, .o 

trabalho feminino e infantil, a prolonga<;;ao da, 
jornada de trabalho, etc., Dessa forma nao e di
ficil aos faseistas «fabricar» indices de salarios. 
mais altos que os indices dos pre<;;os, , . So COIn. 
extrema cautela e analise cuidadosa e crLiica se
devem utilizar as estatist-ieas ofi.ciais .. ·e " nao sec 
podem tomar a serio os dados tendentes a m05-
trar que 0 aumento de salarios e . muito mais. 
acentuado que 0 aUl1lent0i dos prec;:os, Sem du-. 
vida que da' el1lignr<;;ao anual de ,uma centena de
milhar de trabaihadores, assim como da insta..,. 
la<;;ao de novas indt'tiStrias; . resultam problemas.. 
de falta de mab-de-obra eeonsequentes subidas~ 
de salarios (agricultllfa e profiss6es rnais espe
ciali za das), Em contra partida, .a jornada de tra-
balho aumenta atraves da generalizac;ao das ho-· 
ras extraordinarias, os camponeses que entram. 
na produc,;ao industrial sao mal-pagos e omesmo
sucede com a eres,een te , mao-de-obra feminina .. 
o poder de compra dos ·trabalhadores nao se 
po de ajuizar por algumas ca,Jegorias, mas pelo~ 
con junto da situac;;ao, 

Quanto ao processo infiacionista, os proprios, 
fascistas nao 0 es,condel1l. De fins ded 962 para'. 
fins de 1966, as notas em circllla~ao · pflssaram de: 
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o MILITANTE 3 

16 para 20 rnilh6es de contos e os depositos a 
-ordern de 36 para 59 milh6es de contos. Os 
-ehamados «meios imediatos de pagamento» pas-
'sararn assim de 52 para 79 milh6es de contos, 0 
',que representa um aumento de cerca de 50 por 
lCento em 4 anos! A isto ha ainda que acrescen
-tar a subida da carteira comercial dos ban cos 
;( letras), que passou de 18 para 35 milh6es de 
<CGntos, e variadas form as de credito que, no que 

4. Diz oComunicado: «0 Comite Cenlral 
'concluiu que 0 refluxo das lulas populares 
·'1l05 ullimos enos deva-se rna is a laclores sub
~eclivos (debilidades da organizilt;aO e act;:ao 
-das lort;:a$ demecr~licas inclu indo 0 Partido 
<:omunisla) que a lactores objectivos». 

Ao contrario da interpreta<;ao de alguns 
-'Camaradas, nao se afirma aqui que nao exis-
-tern factores objectivos contribuindo para 0 
:refluxo das lutas populares. 0 que se diz e 
-que esse refluxo se deve mais aos hctores sub
jectivos, ou seja, as debilidades da organiza<;ao 
ce da ac<;3.o das forc;as democraticas incluindo 
.Q proprio Partido. Quer dizer: apesar da exis
ienda de factores objectivos, que poderiarn 
<contrariar 0 ascenso das lutas populares, teria 
.sido possivel evitar 0 refluxo, pelo rnen05 di
,minui-Io, eventualrnente provocar novos fluxos 
,revolucionarios, se as for<;as democraticas e 
~m prirneiro lugar 0 Partido estivessem orga
l1icamente mais fortes e a sua ac<;ao tivesse si
·do mais forte, l/-mpJa e dinamizadora. 

Sem duvida que 1I0S ttitimos anos, fenomenos 
<tie natureza eccllomica e social modificaram 0 
-quadro tradicional de algumas reivindicac;6es 
<da c1asse operaria. A emigra<;ao para 0 estran
,geiro (indice de miseria e das dificu ldades dos 
trabalhadore£ portugHesd) e a corrida para as 
oeidade.s da popula<;ao camponesa cuja mao-de
-obra e dispefl9ada pela mecanizaqao da agri
cultura e e absorvida na indllstria, constru<;ao 

-e transportes, atenuaram alguns dos problemas 
mais agudos do desemprego, fizeram surgir 
-problemas de can~ncia de mao-de-obra especia-

·-,:!izada e prov-ocaram em algumas categorias pro
iissionais subidas de salarios l1ominais. Mas 

, isto nao significa que tenha l11elhorado a situa
. ~ao das classes trabalhadoras no seu conjunto. 
Novas' formas de explora<;ilo sao aperfei<;oaElas. 

~Aumentam os ritmos de trabalho e a racionali
.:za<;ao; generalizam-se as hGras extraordinarias; 
Ammenta a utilizac;ao de m3.o-de-obra infantil e 
feminina; sobem os pre<;os; as rendas de casa 

.:sao cada vez mais incomportaveis; sobem os im-

. postos. Os motivos :de descontentamento per
:sis tem e· em alguns casas agravam-se. 

5. Diz ' o Comunicado:z« Embora 0 esquer
dismo e:o aventureirismo ccnlinuem a mani
feslar-se"p:ossam vir a ler novo surto com a 
.agudizat;:ao da IUla 'pol it ica e devam portanto 
-ser persi sleiltemenle combalidos, 0 Comil~ 

respeita a circu a um au
mento dos meios de pagamento. Vma vez que 
aquilo q'lle se prodLlz e aquilo ,que se importa 
nao aumentou no conjunto mais que 6 a 7% ao 
ano, a chal11ada «Ofer ta global» nao exigiria por 
si urn ta0 grande aumenlo dos meios de paga
mento eo facto destes terem aumentado vertigi
nosamente indJca um rapido processo inflacio
nista e uma rapida descida do poder de compra 
da moeda. 

NUl11erosas lutas d e openirios industriais eru
rais, assim como de empregados, mostram qU(I 
so debilidades de organizac;ao e de direc<;ao im
pediram a sua continuidade, 0 seu alargamento 
e a sua ascensao a formas mais energicas e mas
sivas. Em nUl11erosos casos, se nas empl'esas as 
organizaQ6es do Partido estivessem mais enrai
zadas 'e di£pusessem de quadros mais capazes 
e experien tes, 0 curso das Intas e os seus resul
tados teriam sido cOl11pletamente diversos. Nou
troS' (lasos, em c0ndi<,;6es objectivas manifesta
mente favoraveis, so nao se desencadeia a luttl 
pelas deficiencias de organiza<,;ao. Hi sectore3 
(industriais e rurais) em que 0 refluxo da luta 
de massas esta directa e claram,ente ligada ao en
fraquecimento da organizac;ao do Partido, a sua 
desliga<;ao e a perd.a de quadros l11ais experi.en
tes resultante da repressao. Ha ou{ros sectore,s 
cuja historia nos ultimos an os tem sido alterna
damente a seguinte: desenvolve-se a organiza
<;ao do Partido? Logo as lutas se multiplicam. 
A organiza<;ao e fortemente tocada? Logo as 
lutas decaem ou morrem. 

Podel11 existir condi<;6es objeG:tivas favoniveis 
e nao se desenvolver a luta popular em resulta
do da desorganiza<;ao, de incapacidade directiva, 
da falta de forc;a mobilizadora da vanguarda. 
Inveysal11ente, ul11a vanguarda bem organizada, 
dinamica e dinamizadora, ligada a classe e as 
mass.as, pode conduzir a luta popular a urn am~ 
plo desenvolvimento em condi<;6es menos van
tajosas . A subestima<;ao da importancia decisiva 
da for<;a organizada do Partido para conduzir a 
luta a classe operaria e as massas popu\ares; a 
tendencia para explicar a estagnac;ao ' e '0 insu
cesso pelas condi<;6es objectivas,Aende a roubar 
a vanguarda e aoo seus l11ilitantes a confianc;a, ii, 
audacia, a autoridaQe, a energia n ecessirias para 
vencer as dificuldades e desenvolver a luta po
pUlar. Pelo contririo, se 0 Partido e os seus mi
litantes confiam nas suas proptias possibilidade:s 
esabem rectificar as suas deficiencias e os seus 
erms, estao em condic;6es de cumprir as suas 
tarefas, unindo, organizando e cDnduzindo os 
trabalhadores e dando impulso a um novo f1u
xo (da -luta popular. 

Cenlral considera que 8S concepl;oes oporlu
nisles de direila consliluem, 'flO aClual momen-
10, a mais perigosa tendencia no mcvimento 
anli-fascista porlugues». 

Alguns camaradas veem nesta conc1usao t:miJ 
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4 o MluTANTE 

aJtera<;ao da atitude do P artido , que nos lilti
mos an os repetidas vezes sublinhara que 0 es

, querdismo e 0 a"cn tureirismo constituem a 
perigo principal no movime n to democritico e 
no proprio Partido. 

o facto e que l1ao ha muda l1\;a de atitual e, 
'mas mudanr;a cia sitllar;5:0 , certamen te tempod.

, .' r ia , como a p ropria conc\usao sublinha, mas nem 
"por is 50 menos r eal. 

Em an os anteriores, as co ncep c;oes que 111ais 
.prejudicaram 0 desenvol vimento da acr;ao poli
tica cia Oposi\ao democr2.tica e do proprio Par
tido fo ram 0 sectarismo. 0 esq u erdismo eo aven
tureirismo. 9 s ensinarncntos cia vida e al g um as 
t nigicas e )(;periencias troll xeram serios cnsina

,m entos e fizeram diminuir as manifesta<;;oes e 
a infl ue ncia no movimento anti· rascista das 
,concepr;6es esquerdistas e aventureiristas , Ao 
.1'I1esmo tempo, acen tuaram -se 0 proccss o de 
c\ecadencia polit ica da burgues ia liberal , as ten
tativas de certas esferas t;;. sci5tas para procura
rem uIlla saida para 0 regime, as tende ncias 
para 0 compr{)m isso com 0 regime de secto r es 
do. Oposic;ao e as manifestac;;5es reiJet idas de 

uma posic;ao sao e capitu'lac;ao que, 
eon for me su blinhou 0 C C, tinha como t rar;os 
caracteristicos «a degradac;ao polftica", a re
nuncia a objectivos fundamentais, a pas'S ivida- 
cle, ·0 desprezo pe la COl1stituic;;ao de estruturas 
revoluciomirias e p el a existencia duma acr;ao 
revolucionari a , a perd3 de com ba:tiv idade e de 
espirito anti-fascista militante, a su bstituir;ao 
da 1 uta por manobras de bast ido res, 0 refrea
mento e efectiva sabotagem da In ta popular . 

Poi nesta situac;ao que 0 C C , em Julho de 
1967, indicou as concepc;oes oportunistas de d i
r eita co mo sen do a mais perigosa tendencia no 
movimento anti-fascista po rtugues no ac tual 
mome nto. 

o esquerdismo e 0 aveniurcirismo nao desa
pareceram evidentemente. Nos ultimos tempos 
co nheceramcerta rean imac;ao . Poderao retomar 
influencia como reacc;ao contra 0 oportunislll'(i) 
de direita e como sinal de impaciencia ante pers
pectivas po lfticas favo r,( veis. 

ivl as, ncste momento, aind a 0 oportul1ismo de 
direita continua a se r 0 mais n egativo factor pa
ra 0 desenvolvimtnto da acr;ao e dn. organiza<;;ao 
das forr;as democniticas p ortugllesas . 

Esperamos qu e este artigo contribua para a m el hor compreensao de alg uns pontos do Comuni
'cado clo ce, Dssim como p ara a m cl h0r oriel1 tar;: ao do estudo dos pro blemas postQs. Havendo Db
jecc;oes ou reservas sed, lit il que os 110S50S cama radas as @nviem por escrito a reda c<;;ao de «0 Mi-
litante»., itldicando na medida do p03sivel os facto s em que assen tam . \ 

As pr6ximas . d' . sm ,ICa!S 

e a luta do:s 

par n mel rt ores sa la rios 

;N0S prirneiros m eses de i 963 realizar-se~ao elei
, r;6cs em varies dos sindicatos fasci stas. T al 
como no passado, 0 rascismo e sens lacaios pro-

' c ura rao efectuar as ele ic/ies em " familia ~ , de cos
tas para as l':Jassas trabaHlado ras. Para isso rnar
d .-l as-ao fo ra dos pr~,zos de terminaclos peJa lei 
fasc ista, impedindQ, assim, que os tra bajhadon~s 
apresentem as silas listas de ulli da de; as que fo 
rem a presentacias tcn tarao recusa, las com os mais 
diversos e ilegais fundame ll-to s e, se tn do isto nao 
chega r, rccorrerjo it PiDE para fazer rccua r os 
t rabalh ado res. Este tem sid e 0 camintJo que 0 

I a"c ismo tem prccurado tl'ilhar no passado e ira, 
seos trabalhadcres 0 permitirem., s;eguir no fu 
tum. 

verdade eque os trabalhadore:::,r01P'ientados e CO'TI
c1uzidos pelo Partido Comunista Portugues, tem
-no {orc;adoa fazer marcha ainis muitas ve.zes, 
im,pondo a realiza<;;ao de elei~:oes serias em mui
tos si ndi catos, escorrar;:ando cloutros os seus ia
caios e colocando no seu I ugar t rabalhad0Fes 
honrrados, fieis it c1nsse. 

A hi storia da luta dos t rabalhac'(l) ~es portugue
ses contra 0 fa scis mo no te rreno sin dica l esta, re
cheada de br-ilhantes vitorias, que sao igualmen
te v it6rias do nosso P:utido, e de ric as experien
cias que, ni~o 56 devcl11 estil11ular a luta no pre
scnte como, de cerio modo , g uia -Ja. Na realida
de, e estuciando e divulg-ando as experiencias pa-s
sada" quer elas se refiral11 a exitos Oil a insu
cessos , que se , eriam as condi<;;6es p :rra novas 

Mas 2lpesar de 5cr ·csta a sna preoc \1pa<;iio1 a vit6 rias. 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



para a 
Eleigoes 

luta por 
';Aetualmente, . a principal reivindicac;ao dos 

-trabalhadores e a melhoria dos seus salarios e 
';vencimentos, diminuidos no seu poder de com pra 
em .virtude do constante agravamento do custo 

-de ,vida. Por tal razao, as proximas eleic;oes sin
·d.icais devem se r vistas no quadro da lLita eco
nonlica, reforc;ando-a Gnde ela es ta em cllrso, ou 

i iuieiando·a onde ela se encontra paransada. 
Acolocac;ao a frente dos sindicatos fascistas 

·<le trabalhadores serios e firmes 11a defesa dos 
'iniJeresses de cada classe, e uma Ijreciosa ajuda 

_ na, lata pel a revisao e actualizac;ao dos contrat05 
e a(}ordos colectivos de trabalh o existentes , e na 
luta ,.pelaassinatura d e contratos para aquelas 
<classes,que ainda hQje nao os tem, nao obstante 

. ;3 demagogia corporaHva. 

Com iss oe s que 
e 0 conheci mento da 

Para conduzir com probabilidades de exito 
:a. luta eleitol'al-sindical e fundamental a consti
·tuic;ao de cGmissoes sindicais, compostas por 
1rabalhadores esdarecidos, estreitamente ligados 
.as classes qU8 represen tam e que, coordenando 
'e orientando a luta, saibam mobi li zar os seus 
.camaradas de trabalho para a batalha a travar. 
.Sao essas comissoes que devem agitar 8 proble
ma da eleic;ao junto dos trabalhadores; conver
'sar e discutir com 0 maior nllmero deles sobr e 
.(}uais as reivindicac;oes a inscrevel' no caderno 
·eleitoral que sirva d e base a lista de unidad e; 
que devem proceder a escolha ou, onde as con
<lic;6es 0 permitirem, a eleic;ao dos candidatos 
da lisia, procurando que es tes sejam trabalha
<lares r)l'estigiados e da confianc;a da dasse, q ual
·g uer que seja a sua ideologia politica all 0 sell 
Credo religioso. 

Mas se a constitui<,;ao das comissoes que pro
'(Jedam a escolha ou eleic;ao dos candidatos que 
-fp rmarao a lista d e uni dade, a elaborac;aa dum 
p'rograma reiyindicativo e a mobi lizac;ao das mas
s'as, e, condic;ao essencial para esco rra<;ar dos s in, 
clicatos nacion ais os rafeiros do patronata e do 
fascismo ali anichados , 0 conhecimento das nor
mas que regem 0 acto eleitoral e indispensavel 
para 0 bom exi ta d1 luta. C ompete as comissoes 

'e aos trabalhadores de vanguarda, em especial 
.aos militantes comunistas, 0 estudo e conheci
mento dessas normas, a fi m de que os trabalha-

5 

vil' adas 
melhores ' salarios 

o entrela<;amento entre a luta pela eleic;ao de 
direq;6es fieis aos trabalhadores e por reivindi
cac;6es de caracter economico, deve ser, pois, 
lima con stante da luta ge ral dos trabalhadores. 
Neste sentido, as listas aprese ntadas a disputar 
as eleic;oes devem apoiar-se nu m program a e lei
toral com base nas reivindicac6es mais sentidas 
pelos trabalhadores. Tal program a co ntribuini 
enorm emen te ]'lara aglutinar a volta dos candi
datos a maio ria dos trabalhadores, refor<;ando a 
sua un idade e organizac;ao, dificultara a acc;ao 
do fascismo e seus agentes, e im pora mais fac il
mente a eleic;ao da lista de unidade. Como exube
rantemente a experie ncia tem demonstrado, na
da ha que 0 fascismo e 0 patronato mais tema111 
do 'qu e a acc;ao unida e organizada das. rnassas 
iral:lalhadoras . 

orier!'iem ; a l uta 

o rganic a elei tor al 

dores nao se jarh enrodilhados no emaranha
do das leis fascistas, promulgadas apen as corn. 
objectivo de dificultar a sua acc;ao e afasta-Ios 
da actividade sindical. 

P ressionar os presidentes das assembleias ge-· 
ra is para que convoquem as e lei<;oes segundo os 
prazos previstos pela lei fascista; apresentar a 
Jista de unidade dentro desses prazos, procuran- · 
do que ' as 'mesmas sejam subscritas por mais de 
100 sodos efectivos dQ sindicato (tem de ser so
cios ha, pelo men os, 12 meses); observar se os 
candidatos preenchem as condi<;6es estabe.led
das .mJi le i eleitoral, isto e, se sao socios ~fecti- ' 
vos ha mais de um ana e se possuem 0 eXQm'e, 
do 2° grau de instruc;ao primaria, .sao alguns dos 
obstaculos que devem ser vencidos pelas c<Dmis- , 
soes, em ordem a poder-se disputar com stl'cesso 
a elei<;ao. 

Comparecer em massa a eleic;ao; impor a fi s: 
calizac;ao do acto eleitora l desmascarando e ilT'.
peclindo as ilegalidades; im por 0 imediato san
cionamento da lista de unidade, no caso d.e ser 
eleita; nao vi rar as costas a di recc;ao eleita mas 
manter e estreitar as li ga<;6es com ela, forjadas , 
durante a batalha eleitora l, completam 0 quadro 
dos aspec tos que devem ser obse rvados pelas 
comissoes e pelos trabalhadores de vanguarda', 
na luta pel a colocac;ao de direc\ioes seriag e:J hB
nestas a frente dos sindicatos. 

, F 0 r .a. C'·) m as com iss 0 e' s: a d min i s t I' a ! i I as! 
Sempre que as direc<;6es dos si ndicatos fascis - nistrativas, isto e, grupos de fi eis eid6ceis lacaios 

: tas nao servem os interesses do fascismo e do pa- da sua politica. E isto tafl1 a-·'se' mais facil quan
'1wnato, estes procuram isola-las dos trabalha- do as direcc;6es estiverem idesl igadas das f.nassas 
.Gores para as afas tar dos carg0s para que foram trabalh adoras, pen.sartdo , resol ver os seus pro
<eleitas, e J}op llQS seus l\.1ga res ~omissoes admi- !;le lT) aS 'Sem 0 seu apoio e concurso. Por esta·s 
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razoes encontram-se, actnalmente, varios sindica- ca<;iIo junto do 5111 cato, do LN.T.P. e do pro
tl>lS nacionais a ser geridos por comissoes admi- prio Ministerio Elas Corpo raC;oes. 
l1istrativas. Desses; del is ha que que remos desta- E claro qHe 0 arastamento das comissoes admi
car: os si ndicatos do Pes50ai dos Carros El ectri - nistrativas dos cargos que ocupam e a s.ua subs-

' cos (Carris) de Lisboe e do Porto, precisamente ti t uic;ao por tr.!balhadores escolhidos pel a clas
<lois sindicatos cujos so~ios vem ha lon.gos me - se, nao ·e 0 objectiv~ ftmdarnenta l da luta dos tra-

, ses lutandG pcla melhona da sua sltuac;ao , parr- balhadores da Carris de Lisboa e Po rto. Ess e ob
ticlllarm ente pelo aumento de saiarios. Nest,~s , ' ;ectivo continua a ser a conQuista de aumento de 
.como nos sindica tos ~orn ifi;l!iAl gerencia, a fu nc;.ao ~a'! ;irio, e 0 principal campo de batalha pam 0 
das comlssoes.a.dmIDlstratlvas tem sldo aSSll1ar consegnir tem sido , e deve continuar a ser, a edt
em nom e do~ traba]hadore~; t\1 do 0 que 0 patro- presa~Contud o , a coloca<;ao de trabalhadores que 

. nato e 0 fa sClsmo quer-em. Por lSS{J , 0 seu afas- defendam os intel'esses da classe it frente d os 
tamento. do? ca:r~o~ que, i!egalmente oCllpam e .a respectivos sindicatos e, como deixarnos expresso 
:r~a!J:-a(;a.? l1e e! e lc;oe~. senas, cleve sel'. uma rel- D12.iS atras, uma preciosa ajuda para alcanc;ar es
vmcllcac;ao dos trabaliladores da Carns de L 15- se objectivo. 
~oa e Porto. Pa~a ~Ican<;a-l.a .nao r;a que aguar- Exi --if pois arealizadio de .- leiC;6es nos sin-

, <Ga}: sue a c~~llSsa~_ admli1ls_tJat~va : onvo,q,ue dicato; l~a'c io~ais fascistas, que estao a ser geri
e]"c1C;o~:, pc:rq,.1anto ',ll:,n~~ 0 f~l c. , n'~l s ~.'r~:, e C~:11 dos par comissoes adminis trati vas, e tambem 
hase He. propna lei Lbcbta q lie c 'y te . l1.ma Ql,e "'. , 1 .' 

Lcadaml1ndato das cornissoes ad'ministr::ttivas de - urna relvll1d1.ca~ao a colocar no penodo Gas PIO-
vera tel' a durac;ao de 3 anos, exigir a sua rnar- ximas eleir,;oes sindicais. 

Cerno se salienta no Comunicado do Comiti: em Portugal urn regime democratico que abra 
Centra.l saicto cia reuni5Q de Ju lho pass::tdo , a In - 0 caminho a profundas transforma<;oas na vida 
ta pela re3 l iza<;;iio (le eieic;oes serias 1I0S sindica- politica, economica e secial efo 110SS0 pova, e 
ios nac'iO'f.la~s e, entre outras, capaz de ganha r que lJermitira 'it c1asse operaria conquistar a Ji
vastas C::H11adas da !ilopul a<;ao para a s:c<;Jo. L'::ssa ,berdac1e politica, coi1rlic;ao indispensavel para 
:aet;;ao e necessaria ·ao destnvo lvimento do. luta 
po'litica que, atraves do levantamento n~don:l'l , que ela possa 11niT-Sf! e organlzar-se cOl11pleta-
lla· de derrubal' a ditadura salazarista, in staurar mente e a1canc;ar a sua liber.tac;ao definitiva. 

r 
I 
II 

organlz~c~o 

lie 
Is lutas dos illti:11(J.s tempos reve J~l11, como a?si 
J\ l1ala 0 'Coi111k Central do PartJdo COi11u11lsta 
Portug-ues, 1!l11a maio finne disposic;ao de luta dos 
traball1a dores, cOl1cretizada ern diversas ac<;6es 
-rei vi nd ica ti vas, mas em v<:rias dessas acc;5es ve
rificam-se deficienci~is na Sll:.t pre pa rar;ao, org-a
l1izac;iio e dese nvolvimcnto, qlle vicram a refiec
tir-se no resuJtaao fina l. 

Tom~l11os oomo exemplo as lutas reivin dic<!lti 
vas do pessoal cia C a rris de lisbo8 e dos Trans
portes Colectivos do Porto . Que ens iname n-
105 podemos tirar dessas lutas? 1::10.8 revel am 
'I1ma notavel firmeza, com batividade e unidad e 
<los traba lhadores , tradllzidas ··e m 'concen tra(;oe s 
<le massas que, em Lisboa, cnglobaram cerca de 
4.000 pessoas e no Porto. ,e expTessaram llas ma-
1l'iPestac;oes de 1966, em frente da sede dos ser
vic;os cia 'Previ de ncia, na Rotunda da Boavista 
-e nos choquesviolent()s com as fon;as repress i
vas, em que centcnas ·d e o;1DCFari(1)s deram provas 
<le decis8.o c valenria .. 

Mas ·no P-o r to J lut:! do pessoal dos tra!1Spor-

tes colectivos Ira r anmento de salarios nao se 
descllvolveu de urn modo 'toorde nado e conse
qu er:te, nem se revestiu da: 'combativid ade e es
ph-ito de or[;2.nizitC;ao , registados na luta con tra 
as mec1idas da Previdencia, qU;ln do esta tenton 
pri'ii ar os trabalhado res de assistentia medica nos 
locats Ollde resid em. A experiencia adquirida nas 
l utasde 1962 nao conion grandemen te para a 
realizal;ao de concent rac;o es de m assas no sindi
cato e na gerencia, de moao a assi nal ar a firme 
dispos i<;ao dos trab3lhadores de conquistarem 
melhores salarios e fon;a rel11 a administrac;ao 
dos tran'5 portes colectivos a cumprir a pro
l11essa de elevar os salarios do pessoal aD meSl11() 
nivel do s sens camarac1as de Lisboa . 

As deficiel1cias ma:r.ifestadas na orga niza c;ao e 
desenvolvimento cla luta reflec tirall1-se no escas
so aurnento de sal,\rios e nas m ed id as demag6gi
cas C0111 que a gerencia p re tendeu iludir a selu
c;ao deste problema. 

Que debilidades se regrs tam na Illta dO' pes
·soal da Cerris de Lisboa? 
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Drpois clas corajosas concentra:;oes de milha
:res de trabalhadores em Santo Amaro e no Areo 

edo Cego, diante da adll1inis tra~ao da empresa, no 
me io de urn poc!eroso aparato policial, a luta, 

,que vinha crescendo de \'olunH~ e of ere cia llovas 
-perspectivas , entrou em franco recuo, porque 
Jhe faltou, na realidade, a ol'ganizac;ao necessaria 
cC a direc:;iio firme e adequada para impulsionar 
_-a combatividade man ifestada pelos trabalhado
Ies, em volta do problema reivindicativo de au-

_menta de 101~OO nos salarios. 
Era de organizar e Ele promover novas con

, cer.! t ra~oes e novas diligencias junto da adminis
otrat;ao da Carris , acompanhadas de pequenas pa
:ralisa~oes de trabalho nas oficinas, da redut;ao da 
,velocidade nos « elt~ctricos» e autocarros, da di
'minui<;:ao da cobrant;a de bilhetcs, do recnrso ge
:n eralizado a ~cera» . A luta dos trabalhadores da 
-Carris tinha condit;6es para se transforma'r numa 
;gralHie lut,t re ivindicativa, com possibilidade de 
_sucesso a curto prazo, revesti ndo ·se de novas 
:fo rm as que podiam descmbocar na greve , se ti-

vesse asscntado em comissoes de unidade activa.s. 
nas varias «C'stat;oes de recolha», nas oficinas, en
tre 0 pessoal do trMego, e na existencia de uma. 
comissao geral que coordenasse e dirig-isse toda 
a luta reivindicativa. A luta do pessoal -(Ia Carris 
requeria igualmente a realizac;i\o de reunioes de 
trabalhadores em que se discutissem e aprovas
scm as fonnas de aCt;i\o a e:n.preender, tendo em 
'Cfmta 0 estado de espirito das massas, as provas 
verificadas e as proprias exigencias da luta, ist~ 
e, a necessidade de eleva-Ia ,a um nbel supe-rior, 
para que da firmeza, unidade e combativida)9!!
dos trabalhauores pudesse resultar a satisfa~a() 
das reivindicacoes em vista. 

,A luta eio pessGal da Carris revelou, sem dti
vida, capacidade inic ial de o rganiza~ao, }Jode r de: 
mobiliza<;ao das massas, coragem e audacia . Mas; 
faitou -lll e continuidade, iniciariva, poder de deci
sao , faltou-Ihe a organiza:;;ao e a direcGao para 'se: 
tran sfor mar numa importante e justa luta rei vin. 
dic2.tiva dos traba lhadores por um problertllf... 
crucial : 0 do aumento de sal<irios. 

o t r aballt o ' de esclarecimento 

naprep-ara ga o e de-senvolvimento das lutas demassas 

' Quando consideramos as lutas de massas temos 
.-de basea· las nas condi.;;6es concretas em que vi
_vern os t rabalhadores, nas for mas de exp lorat;ao 
-da sua for<;a de trabal ho pelo patronato. 

Ante 0 desenvolvimento do sistema capita lis ta 
-:no nosso pais, ante 0 crescente poder dos mo-
-no[lolio" a explora~ao da classe operaria reves-
'te-se de llovas to rmas, mais refiJ~adas e mais inten
sas, mas rodeadas de metodus e atitudes que tern 

.. como objectivo enganar os trabaihadores , il udi
-los sobre 0 roubo de aue sao vitimas, sobre 0 
significado do «traba;lh c a ficha", 0 «premio de 

.;assicluidade»,o «mer-ito» , a «prod[,tividac1e»,ao 
mesmo tempo que os capitalistas e 0 governo 

. ' multiplic3m eSlor<;os para ligar os t rabaihadores 
;;is empresas que os ~ploram , at raves de actos 
.-de perfeita dema gogia e de propagan da sistema
_ tica, que se destina aadormecer a classe op:cra-
ria, a qucbrar· lhe 0 espir ito de lutn pela defesa 
dos sellS inte1-esses . 

de 900 ) que con tam 25 a 40 anos de casa, ofer~
cendo-Jil es algumas act;oest ,que,neln de longe cor
respondem, em valor real, aos lucros ar rancad¢\s 
aos seus salarios durante aql1ele periodo de 
tempo. 

A explora~ao capitalista nao se man ifesta da, 
mtsmo modo em todas as empresas nem se re
vnte das mesmas formas. Por isso nao basta aos 
mil.itantes do Partido Utn conhecime~lto genericco 
das novas forrnas de explora\;ao. E necessario co-, 
nlwcc·las em porrnenor, por cada ramo de pm
du<;:ao, pOl' cada empre~,a, hem como 0 nivel dbs 
salarios, as conrii<;:CJes de trabalho, ass istcncia, l1,a, 
bita<;;ao, higiene, a actividade clos cont,a- mest res • 
pessoaJ tecnico, regime de multas e castigos e ou
tros problemas , bem como 0 estado de (lspi rito 
dos trab::dhadores e SHas tradi\;oes de iuta. 

E na base das condh;6cs COllcrctas: que os mi, 
litanks comunistas podem desenvolver uma acti
vidade de esciarecimento e mobilizac;ao que per

Nao vimos nos. receniemente, pOl' altura das mite elevar a consciencia de cia sse dos trabalha, 
iestas do NataL os mais vorazcs exp loradores, as dore_s, subtral-Ios it inYluencia do patronato, it su~ 
,:mais r icos potentados ten tar, mais uma vez, COJ1- demagog-ia socb) , ao engocio dos novas metodo$; 
: fundir os oper{lrios-das suas empresas com P1- de\6)-: p.io ra<;ao . E n<1 base das condiQoes COl1ere
lavras de « camaradagem », de compreensaa, pro - tas que os militantes comunistas podem condu

_~curando demollstrar- lhes que possuem in teres - Zil' os trabalhadores na luta Dela defesa dr.s se us; 
'ses comuns e quanto mais esfor~os dispenderern interesses, pela conquista de me lhores salarios: 
,em fa-vol' clas resp ectivas empresas, quanto mais e outras reivindica~oes. 
','estas progredirem , majores serao os resultdos Nao se podem conduzir lutas de ma,sas sem, 
~obtidos pelos trabalhadores? qne os trabalhadores sejam ganhos, at raves -de 

E a dem agogia capitalista vai tao' longe neste uma actividade de esclarecimen to e propaganda 
feita de mane ira simples e objectiva , parJ. os pro

',domini~ q~e a Companhia P(.Htug~es~ del For- blemas que mais directamen te' se pl:endem com 
,nos Elecrrocos to rnOl! seus «aCClOl11staS» 36 as condi(;oes de t rabalho e a explorat;ao patronal. 

.:'()penirios e empiegados (a Campanh ia tem mais ' Esta activiciad:;: req ner, por parte dos l1li1itan'e~ 
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<cio f~rUdo, uma t)ercerr~ao pl1ecisa do ,e"tado de mobilizem 0 ,pessoal de uma empresa, de uma. 
esplnto dos ,seus ' companheIros de trabalho, dos localidade ou de urn ramo industria!. Esta acti
problemas que podem transformar-se em moti- vidade requer uma estreita Jiga<;ao do Partjli() 
vos de luta, em reivindica~6es imediatas que com as massas. 

o trabalho de agita~ao e de organizal}ao 

no desenvoH,imento das lutas ~e massas 

A organiza<;iio do Partido e a pedra de toque ac<;ao de massas, mas a organizayao dos traba
para 0 desenvolvimento das lutas de massas. 0 Ihadores Gom vista ao desencadeamento da luta 
Comile Central sublinhou na sua uilima reu- reivindicativa e it sua evolu~ao ou seja, aos va
lliao que «depende em parte decisiva da ,jusla rios organismos de unidade: comiss6es sindi
or,jenla.;;50 e da tor\=8 otganizada do Partido cais,comissol.>s de unidado, comissaes dedas
.assim como da ectuac;:ao dos seus quadros, a 5'", com iss6es gerei5, comites de greve, com ca
.amplitude e a iustiil co nduc;:ao das lutes des r{,eter legal, semi'·legal ou ilegal, mas todos eles 
-classes trebalhadoras". resultantes das acc;oes de massas, oifientando es-

p esfor~o dos militantes do Partido e um es- tas, expressando a unidade e combatividade da 
forc;o indispens:ivel a organizac;ao t :desenvolvi- chsse opera ria. 

> mento das lutas de massas. A ac~ao entusiasta, A experiencia da luta cle massas , valorizou as 
confiante e reflectida dos comunistas permite ccmisz6es de unidade e as comiss5es sindicais 
<lesenvolver uma agita~ao conveniente junto dos como oTlganisl110s indispensaveis ao desenvolvi
trabalh3.dores para os esclarecer e conduzir it lu- mento da luta , quando tais comissoes correspon
tao A agitac;ao escrita, as tarjetas, manifestos, adem aos interesses dos trabalhadores, sao a ex
imprensa c1andestina, as inscric;6es desempe- pressao cia sua vontade e da sua unidade, bro
nham, sem dllvida, um papel esclarecedor, que tam do seu seio e mantem vivos o,s lac;os que as 
pesa no desenvolvimento da luta. Mas e um er- prendem aos StUS companheiros de trabalho e 
ro pensar que os meios de agita~ao escrita po- neles se apoiam em to do 0 decurso da luta. 
<lem substituir a aCC;ao directa e pessoal dos mi- As comissoes de un ida de e as cpmissoes sin
litantes, as medidas de organizac;ao, 0 envio de dicais sao organismos de direcC;ao das lutas de 
<juadws para assegurarem a luta uma direcc;ao massas. Dai 0 p3.pel activo que neq;ssitam de ter 
eficaz. ' Quando assim se pensa sobrevaloriza·se no desenrolar das acc;6es reivindiCa.tivas, pondo 
() papel da agitac;ao escrita e subestima-se 0 va- em movimento os tra balhadores, orientando-os, 

' lor da brganiza~ao, nao se procura assegurar as recebendo deles os ensinamentos, as sugestoe:s . 
lutas reivindicafi-vas a participa~ao directa dos que possam ser validas para 0 prosseguiment() 
Inilitantes. da 111ta. Por isso as comissoes de unidade e as. 

Toda a luta reivindicativa pressup6e um tra~ comissoes sindicais, bem como oS .G\1tr05 orga
l:lalho de agita~ao destinado a esclarecer os tra- nismos, devem ser compostos pelos ope\arios ." 
balhadores e a orienta-los, destinado a receber a mais capazes, mais honcstos, mai5 ligad'os aos . 
preciosa ajt:da que vem das'pr6prias massas. Sao companheiros de trabalho, de modo a resisti-. 
as conversas com os operarios sobre motivos rem as preEsoes do patronato e do fascismo e "3, ,, 
concretos de explora~ao ou de )J1as condic;6es of ens iva da repressao. 
de trabalho; sao as reuni6es com trabalhadores '~ As comiss6es de unidade nao sao apenas or-, 
<le vanguarda para melhor se ajui.zar das possi- ganismos de direc~ao da, luta, que se encontram 
bilidades de luta; sao as relac;oesfraternas nor- it cabe<;a das concentra(,:oes de massas, da acc;ao 
lTIalmente mantidas com 0 pessoal de uma empre- reivindicativa dos trabalhadores de uma deter
sa ou de uma sec~ao; e a percep~ao dos comu- minada empresa. Ascomi3soes de unidade sao 
nistas sobre 0 estado de espfrito dos trabalhado- iguralmente organismos de enlace dos operarios 
res eseus motiv05 de descontentamento, que dao em luta, que permitem articular a sua ac~ao a 
a agitac;ao uma base segura e determinam 0 seu escala de lima localidade, de uma regiao e a es
verdadeiro caracter, consciencializando os ope- cal a nacional. 
:rarios, levando·lhes a orientac;ao do Partido, su- As comissoes sindicais organizam, orientam e 
g erindo·lhes os meios e as formas de luta, de- d l ' b II d . d 
.sen,vplve,ndo.ihes a fit"me?a , coragem e confian~a coor enam a .uta Clos tra a la ores Junto os 
com que se devem travar 'os com bates da classe chamado!)~indicatos nacionais, de modo a trans
()peraria contra os seus exploradores. formar estes num campo de ac~ao reivindi-

A organiza~ao da 111ta e um factor decisivo do cativa. 
:seu sucesso. Mas quando falamos da organizac;ao Ante as perspectivas que se abrem as lutas de 
<la luta nao queremos referir·nos a organizac;ao massas convem ter presentea larga experiencia 
<lo Partido, porque essa e indispel1savel a toda a do Partcigo ueste don}fnio, nao somente para i~~ 
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-·~~~~"!~~~n~~ ___ ~_~ _____ _ 

IT A trait;iio e um cl"ill1e politico 
Partido 

! 
contra 0 

e cO/lira o povo 
~Denunciar camaradas, organizac;6es e sectores golpes policiais nas organizaC;6es do Partid(J~ 
, inteiros, entregar funcionarios .e outros qua- Mostra- 0 mais uma vez 0 go l pe que 0 Partido 50-
,1iIros a polfcia, denunciar casas e outros aspectos freu nos meses de iVla io-Junh o idUmos 110 Sui e 
-da actividade partidaria e urn acto cobarde e vi i, em Lisboa. A sua exteRsao e profundidade estao 
::repugRante e criminoso. A traic;ao n3.0 tem des- Jigadas ,ao mau po r.te .de varios,elementosebbar
:-cu~pa·; ·ela e urn crime politico contra 0 Partido e . nes e em par ticular de .f ernando de Sousa, de
"contra a luta da classe operaria e os interesses do mento que tra iu ve rgonhosamente a con fianc;a do 
;povo. A trah;,:ao e 0 medo it policia, 0 medo de po- Partido. Estes el ementos entregaram it policia: 
~oder vir a morrer ou ficar uns an05 preso; eo egois- funci onar ios, casas do Partido, quadros e orga
=mo eo oportunismo, a fuga as dificuldades e aos nizac;6es dos sectores e outni)s aspectos do tra
csacrificios; e a falta de consciencia de c!asse e de balho partidario. 
: sentimentos de honradez, a falta de confian<;;a no A [uta contra a traic;ao e a cobardia e uma ta., 
l Partido enas massas; e a falta d e dedica<;;ao a refa constante e de v ital importan.::i a de to do 0 
, Causa 'do povo, e a falta de perspectiva politica. Partido. Nao se pode co m bater 05 maus portes, 

A cobardia ante 0 inimigo causa g randes da- dimil1uir o,seu nllmero dizendo apenas mal dos: 
L,nos ao trabalho gera[ do Partido, ao desenvolvi- traidores. E necessariG elevar a consciencia poli
,-mento da [uta e at rasa 0 derrubamento da dita- tica dos quadros, a sua dedica<;;ao ao Partido, a 
",dura fascista e a conqu ista da liberdacle . Num SG- classe operaria e a causa do p ovo, arr.na- los pa
, ipFO destroi,se 0 trabalho que levou an os a C0I15- r,a 0 em bate com 0 inimigo em caso de prisa0_ 
iruir:com imensos sacrificiol) e es f0rc;os . A trai- E necessario praticar uma politica de recrutamen

·'<;ao :nao ,atira so com os quadFOs e as o rganiza- to m.ais c ui dadosa, uma politica mais~rigorosa .na 
. <;6es· para as maos da p olicia , como tambem des- selecc;a.o e promoc;ao dos quad ros, acompanl1a
prestigia, m,ina a confianc;a da base e clas rnassas -los ,.,mais ateniamente na sua e .. o luC;ao politica (J! 

.. no Partido. e prepara ternmo para novas in,ves- na base do seu trabalh o rea li zado. Leva r as mas-
-tidas policiais contra a oJganizac;ao partidaria. sas a.odiar e a isola r os traidores (sobretudo os 

Aexperiencia mostra-110S que a trai~ao c·os mais a bjectos) . fazen d o-lhes guerra e a vida ne. 
d,maus p artes ante a policia prov()cam profun dos g ra sob as. mais dive rsas fo r mas. 

Nap 0 lie ian a 0 ' s e f a;1 a 
. i. Cada ,c0J11unista ,deve estar seguro df! si, ter a boca a qu<cm esta sinceramente disposto it; nao 
,,;Certeza absolu ta de que na poifcia nao se fala . abri-Ia para faze r declarac;6es ou confirmaC;6es. 
;: Nao hi tortm-as fisicas "'ou morais, nao hi pro- Militiio Ribei ro (Murc;a), membra do sec retaria
t;· cessos «cicnt ff ic os» ou «psico logicos» da po]f- do do Ca mite Central, foi assassin ado pela PI DE 
, da, nao.,ha nada, abso lutamente nada que P05- na Pe nitenciaria de Lisbqa, em 1950, mas nao fa
,=sa obrigar alg ll(~ m a falar ou revelar aquilo que lou; Jose Moreira (M . . Orande), funcion ario do 
'-verdadeiramen te !lao quer dizer. Esta verdade Partido, ' foi assassinado na sede da PID E, em: 
. eshi irrefutitvelmente demonstrada por l1um ero- 1950, m as nao falou ; Ge rmano Vid igal (Monte
q_sosexemplos d e abnegaQii.c, patriotislTI<o e valen - mm-o- Novo ), membro do P~lrtido, fei assassina
:- tia dos membrQs d o Partidp, h ome ns e Illulheres do pela PID E no Pos to da ONR, em 1945, mas 

,desde os mais d.estacaClos ads mais modestos, e nao fajon; Ferre ira Me rq lJes ( Lisboa ), mem,bro 
- tambem por outros anti-fas'Cistas e trabalhado- do Partido, foi assa5sinad0 na sede da PJDE.'em 
xes de van g uarda. 1943,mas nao falou ; Jose A. PatlJleil.l (V. Vic;o-

Muito g" dos melhores filh os da c!asse opcraria sa), membro do Partido, foi a>sassinado na.sede 
"e do 110550 povo perderam a sua p reciosa vida, da PIDE, em 1947, mas nao falo u. A li sta PQdia 
a nas ' eles provaram com a sua dedicac;ao"patrio- ,continua r. Estes e outros saudosos qlmara da'S fo

~ 1:tismo .e 'Valentia que 0 inirriigonao '" p ode abrir a rani tor turOl dos, ;:te it {tl tima pancada do coraC; ii o. 
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10 o MILITANTE 

Porem, nem a propria mone conseguiu arrancar
-lhes uma unica palavra sobre 0 seu Partido, so
bre a sua actividade. 

Da mesma abnega<;ao, patriotisrno e valentia 
se pode falar de muitas dezenas de outros cama
Tadas, hoje a ferros (para na~ falar daqueles que 
estao em liberdade), muitos dos quais presos va
rias vezes, como os membros do CC, Pires jor
ge, Fernando Blanqui, Octavio Pato, Antonio D. 
Lourenc;o, Carlos Costa, jose Magro, Afonso 
Gregorio e outros; como os funcionarios do Par
tido, Ilidio Esteves, Domingos Abrantes, Sofia 

o ch'oque com a PIDE 
Quem julgar 0 choque com a FIDE como coi

:sa passageira, que na~ val alem de umas tantas 
Jlerguntas, ou umas bofetadas esta redondamen
te enganado e desarmado. 0 inimigo que temos 
peJa frente - a PIqE - e cruel e conta com uma 
longa experiencia. E necessaria e e importante 
<Iue cad a comunista tenha uma nOC;ao realista do 
<Iue e 0 inimigo e da natureza do choque com 
ele. A passagem pela PIDE e uma das· provas 
mais duras que um mmtante ou simpatizante tem 
de dar ao seu Partido e ao seu povo, Nunca en
earar a passagem pela poifcia com espirito de 
ingenuidade ou de leviandade pois isso desarma
ria qualquer camarada para uma das provas mais 
dificeis da sua vida. Assim como nao deve (m
carar a poifcia ,com espirito de panico ou terror. 

o objectivo da policia e destruir moral e po
liticamente 0 preso e po-Io fora de combate. A 
FIDE nao «engole» com ingenuidade ou passi
vidade as pala vras do preso: «nao sei», «deseo
tlhec;o », «nao responeo", «recuso-me a fazer de~ 
elara<;oes», etc .. 0 inimigo prossegue os interro
gatorios e as torturas durant8 semanas emeses. 
A PIDE e impieoosa. Os seus agentes berram: 
«Aqui todos falam! Nao sai daqui ninguem sem 
falar. Tu, nao sais daqui sem con tares tudo, essa 

ferreira, Aida N , Rogerio de Carvalho, 
Fernanda Tomas, jorge Araujo, jose Carlos, jose 
Bernardino, joao Honrado, Joaquim Velez, jose 
Pacheco, julio Martins, Guilherme de Carvalho 
e l11uitos outros e ot:tras, torturados, espancades, 
condenados a longas pen as, mas as suas booas 
nunca se abriram para fazer dedara<;oes ou COI1-
firmac;oes ao inirnigo sobre 0 Partido e a luta. 
Mais recentemente Dinis Miranda comprovou a 
firmeza e a valentia dos comunistas diante dos 
seus algozes, quando da sua prisao em ]unho 
passado. 

e inavitavel eviolento 
te garantimos nos! Ou/ falas, ou vais parar ao 
eemiterio ou abalas com os QSSOS todos partidos. 
Se es corajoso, llQnrado e fiel ao teu Partido, va
mos ver ate onde chega essa valentia e fidelida
de». E 0 preSQ deve con tar mesmo a serio que 
a policia vai ver ate oude chega a sua determi
nac;ao e eomgem. 0 inimigo com preen de que ca
da preso que the sai das ma~s sem foliar e uma 
derrota moral e politica para si e uma vitoria pa
ra 0 preso, para 0 Partido e para a luta anti·fas
cista, Por isso a policia recorre a todos 09 pro
cessos e formas ~ara quebrar a resistencia do pre
so, a sua confian<;a, convence-Ie de que a polf
cia e mais forte e que ele so tem duas ~afdas: 
ou fala ou morre, 

o preso deve marcar,log-o de infcio, a sua fir
me' determina<;ao de nada revelar sobre a sua ac
tividade politica e muito menos ele organiza<;ae. 
Que a policia sinta que tern pel a frente urn ho
mem ou uma mulher sem J;nedo, que nao -verga, 
que na~ foge as dificuldades nern a sacri'ficios, 
que esta segura de si, confiante no Partici0 e Ita 
Causa que abral;ou, na sua dasse, no seu povo. 
Esta determina<;ao leva, por vezes, a policia a 
desistir rnais depressa, a convencer-se da realiela
de mais cedo: «Deste nao tiromos nad.o+». 

A PIDt: ,refina as tor!llras 
. A situac;ao politica do Pais agrava-se, as con

tradic;oes internas do regime aumentam e, ,0 fas
eismo procura abafar a revolta e a luta do ,uosso 
povo e aguentar·se no poder a todo 0 custo. Dai 
urn maior agravamento da repressao fasoista, dal 
a PIDE refinar cada vez mais as -torturas C0nrra 
()s presos politicos. Eis algumas dessas torturas 
mais conhecidas: 

- A tor/tlra do sono: esta tortura da PITYE e 
das mais barbaras. Ela consiste em na~ >clei
xar dormir 0 preso durante n5ites e dias se
guidos ;(;as vezes 8, 10, 12 e mais), A cabec;a 
parece pw·se fria e aumentar ·de 'velume. 0 
preso come<;a a ter alucina<;6es (deHrar'), a 
«ver» e «ouvir» coisas que na~ existem, co
mo por exemplo, a «ver» bichos no chao, 
« televisao »na parede, a «ouvir» vozes de 
pessoas intimas ou conhellidas, come<;a a 
sen tir urn mal-estar, a esgotar-se flsicamente 

eo sistema nerV060 a arrasar-se, Por vezes, 
enquanto 0 preso esta submetido a esta tor
tura, a PIDE da-lhe l1ma refeil;aO de plio e 
agua com 0 fim de esgotar mais depressa a 
sua resistencia fisica. . 

-Os espancementos: a PI DE espancao 
preso, por vezes durante horas, a pontape e 
murro, a cavalo-marinho, socos no estoma
go e na barriga, pancadas com a mao de 
~utelo no pescoc;o enos musclilos dos bra
<;05, puch6es de cabelo e contor<;6es das per
nas e dos brac;os, e ate dos testiculos. faz 
roda de agentes, mete 0 preso no meio, ber
ra, bate e faz amea<;as de morte. 

- 0 isolomento: este processo de tortura con
siste em manter 0 preso durante semanas ou 
meses (as vezes 4, 5 e 6) nas «celas» ou "se
gredos» enquanto durarem os interrogato. 
rios. bn muitos casos a PIDEimpede a en-
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o MILITANTE ~ 11 

trada de todos os jornais ou livros" papel e lencia como os «bons modos» tern 0 mesmo-
caneta. Durante 0 perfodo do isola men to 0 objecti \10: levar 0 preso a trair e a abandonar 
unioo contacto do preso e com a PJDE e a luta. A PIDE procura q1?Sbrar 0 abismo en-
com os earcereiros. tre 0 preso e a policia. Ela diz que nao e eon-

_ Os processos «cienlificos» e «psicologi- tra 0 homem, que e apenas contra 0 Partido 
cos»: a PIDE procura eriar no preso um es- e a sua organizaC;ao. faz-se «amiga» do pre-
tado de nervosismo e psic61ogico com 0 fim so, procura a todo 0 custo que ele comece a. 
de 0 levar a aceitar a ideia de que a polieia falar com a policia sobre qualquer assunto 
e mais forte e .que ninguem consegue resistir banal. Oferece-Ihe dinheiro, emprego e pro-

, aos seus metodos. Ela fala das«maquinas tecc;ao e a I1berdade se falar e se comprome-
electronicas», das «Iavagens ao cerebro», das ter a rubandonar a actividade politiea. faz:.. 
«injecc;6es) e «drogas» e de outros chamados grandes discursos, que 0 preso esta engana-
processos «cientificos». A policia calunia 0 do, escolheu um mau caminho, que deve 
Partido, inventa as mentiras mais infames abandonar 0 Partido e a actividade politica. 
contra os seus dirigentes mais qualificados; e ir fazer uma vida «cavalheiresca». 0 pro-
procllra vexar 0 preso de varias maneiras, cesso dos «bons modos» e perigoso. 0 fim. 
chega a despir os presos e as presas (como da policia e sempre 0 mesmo: liquidar po" 
fez a M. ConceiC;ao de Matos e outras) com liticamente 0 seu inimigo. Ninguem se de-
o objectiv~ de quebrar a confianc;a do preso ve conven~er de que ha agentes «bons» Otl. 
no Partido e na luta. Simula assassinatos dan- agentes «maus» na policia. Todos sao agen-
do a entenaer que esta a golpear, com urn ob- tes da PIDE, 0 seu papel e que pode, por ve-o 
jecto cortante um preso, numa sala ao lado, zes, variar. Ninguem deve falar com a po\{ ... 
aparecendo nos corredores com facas e toa- cia, mesmo sobre «assuntos banais», pois is-
lhas sujas de «sal'lgue", e ameac;ando que Ihe so seria deslizar para a traic;ao. A conduta do 
fara@ 0 mesmo a ele se naa falar. Estes pro- preso deve ser esta: «Nao sai. Desconhe~o~ 
cess os sao quase sempre associados a tortu- Nao respondo. Nao fa~o declarec;:6es nem 
ra do sanD eacompanhados de espanca- con firmac;:6es!» Nao sair desta posiC;ao. Man-
mentos. ter-se sempre calado. Deixar a policia falar 

- Os "bons modos»: tanto os processos de vio- sozinha e responder a ela mesmo. 

Ter confianQa e perspectiva politica 
Urn venladeiro combatente da liberdade nao 

pode ter merlo da policia nem mede de morrec. 
Nao pode trair 0 seu Partido. Ao ser preso nao 
pode pensar que Ihe caiu uma grande «desgrac;a» 
na sua vida, que a prisao 0 de5troi. Nao pode pen
sar que, para si, a luta terminou. Ao contrario, 
ela passou a uma fase superior, a ser mais diff
cil e exigtmte. frcnte ao inimigo, ele tern uma 
grande Gausa a defender - a seu Partido, 0S 
seus camaradas, a sua propria honra. 

Todo 0 militante e simpatizante deve encarar 
como urna realidade pader Vill a ser preso de 
urn momenta para 0 outro e nesse sentido deve 
estar armado. Nnnca pensar que nao sera preso. 
o Partido luta na c1andestinidade. Todo 0 co
munista, seja ele funcionario do Partido, mili
tante ou sill11patizante, nma yez caido nas garras 
do inimigo, 11m unico pens;;nnento 0 deve orien
tar a todo Q instante: acontec;:a 0 que aconl;e
cer, a minha boca nunca se abrira frenle ao 
inimigo para fazer declarac;:oes ou conlirma
~oes sobre 0 meu Partido, os meus camaradas, 
II minha actividade politica. Nunca me verga
rei aos verdugos do povo e da liberdade. De
qui eles neo errancareo nadel Hei-de cumprir 
o meu dever! 0 militante ou simpatizante que 
assim pensar e proceder said vitorieso do em~ 
bate com 0 inimigo-nao falara. 0 militante co
munista deve ter confianc;a absoluta no Partido, 
no povo, na revoluC;ao. 0 Partido forjou-se e 
1eWp€rou-se como Partido marxista-Ieninista ao 

longo destes 41 anos de c1andestinidade, I'esis
tindo a todas as provas de dificuldades impostas 
pelo fascismo. 0 Partido sempre se manteve nas 
primeiras linhas de C0mbate em defesa dos inte
resses vitais dos trabalhadores e do povo, sem
pre empunhou a bandeira do marxismo-Ieninis
mo e do internacionalismo proletario. 0 ParUdC) 
e hoje a for~a mais influtnte do movimento de 
massas e do movimento democratica, 0 Partido 
mais forte das forc;as anti·fascistas do 110SS0 Pais_ 
A sua organizaC;ao, imprensa c1andestina e Ra
dio, a sua influencia politica e prestigio entre 
as amplas massas populares, a justeza da sua. 
linha polftica, da sua 0fientac;ao e actividade em 
defesa dos justos interesses das classes Iaborio
sas, pelo Paa, pela Paz, pela independencia Na
cional, pel a conquista da Liberdade e cia Demo
cracia, contra 0 fascismo, exerce111 llma podero
sa influencia no desenvolvimento d1 Illta anti
-fascista. 0 Partido ocupa llma posiC;ao deter
minante na l11ta pelo derntbamen to da ditadura. 
fascista e pel a COnst r11C;aO de 11111 Port\lgal de
macratico e socialista de amanha. 

o nos so Pcal"ido e digno de orgclho e merecedor de to
da a confianc;:a, digno que 05 seus mernbros e ~impe tizan
tes este jam de alma e corac;ao dispostos, em tcd,,:,\s as c:ir
cunstancias, a faz~rem, todos as seeri/kia .s PDf/] 0 rresti
giar e defender. Defender 0 Pariido e defender a causa. 
da classe opernria e do povo, confiar no Partido e ccnfiar 
na vit6ria inevHavel do derrubamel1~o da ditndc ra fa:s c.-ist. 
e na conquista da Liberdade e de Der'flocr.::cia. 

FIRMEZA REVOlUCIONARIA ANTE 0 It--!I;,; IGO I 
NA P.oLiCl~ S6FAlA QUEM QUER! 
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POHJUGUES, o P'A ATI DO GOMUt~ISl,A : 

A P;O IA 0 S ESTUDANTES 
NA, DEFESA ,: DOS S£US I :N1E WE S .S6S~; -

P'ara ilnpedir 0 desenvolvimento' das ' activida- no mesmo Instituto e" logo no dia em que foi 
I des ass0ciativas dos estudantes, 0 governo lanc;ado, assinaram-no turmas in'teiras. 

fascista pass au a ian<;ar mao de novos metodos Na Escola de Belas-Artes, em Lisboa, rnais dec 
de repressao indirecta, sem abandonar a habitua l 2 centenas de estudantes luta.ram corajosamente ' 
repressao directa e poll ciai. Esta tactica dema- contra a linha anti-pedagogica seguitla pelo di
gogica nao conseguiu, no entanto, encobrir oob- rector. Numa Carta Aberta ao Conselho Escolal", 
jectivo maximo do fastismo: a liquida~ao das ern expos i~oes ao mesmo Conselho, aprovand~ 
Associa<;6es de Estudantes, reduto principal do moc;6es convoaadas para 0 efeito, os estudantes 
J1r1Ovimento estudantil. denunciaram as arb itrariedades e discrimina<;oes, 

Os metoclos de repressao indirecta constituem do director. . ' 
neste momenta a mais per-igosa amear,a para 0 0 cicIo de coloquios sobre a "ReforJilla d~ 
movimentG associativo no seu con junto. Nunca, Ensino Medico», levado a efeitG pelos estudantes 
como> no passado ana lectivo, foram fao ampla corn a colabora<;ii.o de varios professores, foi urn 
e insistentemente utilizados ta is metodos repres- magnifico. exemplo cleluta no campo pedagogi
siV'os, na' tentativa de desunir e de!la'gregar, 115'-CO'1 que d eliyl'l .,serse-guiao pelos alunos de outras. 
associa<;oes de -estudantes. foi 0 recurso a orga- - esce las. 
niza<;oes governamentais e pseudo-assc:ciativas, Contra osehamados ServiGos Sodais, contra. 
de que sao exemplo os Servi~os Sociais univer- os metoclos de repressao indirecta, tambem as 
sitarios, as re '3idencias universitarias, a rcestru- estudantes da faeuldade de Medicina de Lisboa, 
tanl(;~o da Mocidade Portuguesa e do seu Centro souberamdar belas provas de com batividade.-A 
Universitario, «dernocratizados» e depurados do luta , vitoriosa pel a posse das suas instala~oes 
antigomilitarismo. foi a cria<;ii.o de grupeihos deve ser destaeada ,pela ampla mobil iza<;ao de': 
ultras e a subven<;;ao de publica~6es anti-associa- massas que origiuoll, pela i'lnidade e firmeza.
tivas enviadas gratuitamente aos estudantes pe- manifestadas pelos estud'antes. Uma reuniao ge
lo correio. foi a ingerencia, subtil ou desearada, ralde 500 alunos, a entrega de' lim abaixo-assi
nas proprias organizac;oes dos estudantes. nado que reeolhera rapidamente 850assinaturas. 

Nos liceus' e no EnsinG medio; a Mocidade e uma cOflcentra<;ao de 300 estudantes junto d<> 
P0rtuguesa, reformada e materialrr:ente apoiada Gonselho Esc01ar .enquanto este deiiberava, nao" 
pelo fascismo, amea<;a g ravemente 0 movimento po'diam deixar de pesat nas decisoes que ali · sec 
estudantil. Como resposta a esta aec;ao, numero- tomavam. ' 
sas realizac;oes de caraeter reivindicativo, peda- A Illta contra a repressao nao pode, pois, con'" 
g6gico, cultural, de convivio, foram levadas a ' ceber-sedesligada deumampl0 e profundo tra
cabo pelas massas estudantis no {dtill1o ana lec-. balho dentro de cada es(wla; ao nivel de cada", 
ti vo. ourso e de cada tU1'111 a, nadefesa des interesses~ 

Assim, no instituto de Ciendas Economicas e espe<tificos dos estudantes. Osdirigentes aS50., 
Financeiras, ern Lisboa, a luta pOl' aulas praticas cbtiv0S, particularmente os comunistas, devem" 
de' Er.onomia Il, apos 2 reunioes de cmso ern ter sel11pre pr.esente que tal trabalho constltut:. 
que foram aprovadas varias mo~6es de prbtesto a propria razao de ser·das associar;oes estuda:n
e uma exp()si<;ao a enviar ao director do IJJstitu- tis, que nele assenta a estreita liga<;ilo dos diri.., 
to e ao reg-ente da cadeira, caracteriZotll-Se pela gentes assodativos 'com as massas. 
grande ullidade e firmeza dos estllclantes. Com 0 trabalh" associativo de bas .. ; indispensavel para a de--
110vas reunioes de eurso e publieando cOlTIuni- fe sa dos in!.e~esse's '.doses!ud8~t,:S, dev,e. 5e~. acompanhado,o 

d ' t d t f: f " - t t t' de '''1)" actlVldad e mler-ass,oclallv8. Asslln 18 0 compreen- , ca OS, as es ,n ,an es lzeram rac"ssal as en a 1- dorani os estudan!es como' 0 demo nstraram entre outras as-
vas demagogieas, divisionistas e discriminatorias oc,oe5 de apoio a I~ ta d'o movimento asso~iativo da Fa~ul "
cas autoridades aeademieas alcan~ando deste dode de Cienc.ias de lisboa contra a C;on;issa." Admir:istra- , 

d ,' . , ! live que !he fc,"nposta, ' ,acanlpanha de c.antlna da C.ciade, 
rno 0 _um~ ImpOr"tante vltona.. Unh'ersitaria, a campznha de descontos nos electricos. 

No InstItuto Industrial de Llsboa, as estud.an- A grave criSE> do ensino e a rep","silo fasci, ts eo mo --
tes trava ram luta renhida para Que f0ssem de- vimento associativo torliamanifestamen te corn~ ~s os pro--

I .", "0$00 d' , 1 b' b blemas que OS esludantes deverilo enfrent" , e as ac~oes a ', 
V,Ol H Cl OS OS J qLle 0 .lr:ect~r 0 ngara ~ ~- emprecnde,. A un!dade e coopera,an activa en tre todas. 
Slvamente a pagar pel a t:t!llza~ao do paupern- as Associ~96es de EstGs:/a'iiles, ao nivel de cad a escola~ 
111 0 apetrechamento laboratorial no acto da ma- de, c:d~ Universidade a no plano nacio~ai sao. hoie urns. 
t ' I· LJ b' v _ c ', d ' f .",." , _ ~ '_ eX' ge~ c :a premente pill'. a sal vagu"rda, dO movlmento e~
neu a. 111 a aL.O as,wa 0 re en.,t'O se "s pes tuci a nt' l no nosso Pal ' ' dassuas, cor-qu ,s' ''' e 005 saus dl~ 

~j l1las condi<;6es de e5tudo foi posta · a circular re itQ:: ' " >, , ' 
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