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o MIUTANTE 

. . , 

l'argo tertJ po. Dados porem os limHes d~sta 
entrevist <l, a lias ja dem asiado longa, diremos 
apenas algu mas palavras sobre as lutas ' Cia 
'CIH~se o!)traria c so bre as chamadas ~ eiei
<;5e:s" p~ra a Assernb1eia Nacionai. 
. Sobre as lutas da classe open'iria. 
::Antes Hn da da forma~ao do governo de 
Marcelo Caetano, a Proc]ama <;a o do Coroitc 
Central do Partido Comunista de 22 de S e· 
t'embro de I968, liublinhou que"na nova situa
<;ao criada peJa incapacita <; fto de Salaza r, «se
ria e1'ro grave se a urgencia cla lutn p olitica 
levasse a menosprezar a luta P Ol' reiv indica
<;-oes economicas >. 0 Partido' aiirmou que d 
momenta era. particulal'meme favorRve l pa
ra a luta vitoriosa pelas r eivindic'a<;oe's c co
n6micas imediatas dos trabalhadores ., e que 
«0 desenvolvimento da luta econ6mica e, nB 
etapa ac tual, urna das mais decisivas fon:nas. 
de luta contra 0 faseisino, de participaC;Ro nu 
luta pplltica das ... vastas m Mllns trabalhado. 
ras., ' 

A 'classe· operar1a correlilpondeil ao apeio 
do Parti10 e os '!loc'ntecimcntos comprova
ram a justez~ , da' orientat;ao tnl<;~da . A s lutas 
desenvo1ye~am-se : J10 0 1,l.tono sie 1968, gauha
ram .suceSSlvamente no"{os. sectores e conciu 
:dram a,.vaga de pa ralizat;ocs e greves do pri
melro trimestre ,do allo corrente. Os trabalha
liQTeS conseguiram em numeraS05 easos a sa
tisfac;t'io de r eivindicac;oes que hit muitos aDes 
era protelada, E estas hltas , embora com 
obj eetiyos imedialos de natu reza economica, 
constiluirsm sem qualquer duvida, pelos seus 
resnltados, pelo seu carie/er, pdo seu signifi~ 
cado, pel a forma de greve que em mUl/os ra
sos aS5umirarp, as mais im portan tes lulas con
tra 0 fascismo desde a constituiyao do gaver
no de Marcelo Caetano, 

It necessArio insistir, alargal', intensiiicat 
it luta pelas reivindical(oes econ6micas dos 
trabalhadores, pel a necessidade inadiavel de 
defender os seus inl~resses , e t am bern PO l" 
que a luta eeon6mica sera sempl'e, rpesmo 
iluma epoca revolucionaria, e:scola deeduca
((ao pol!tica das mais largas m assa!> e anna 
poderosa contra 0 poder dos mOhop6lios . 

As l'as5es por que, nos movimen tos legais 
cIa Oposi<;io, os quadros openirios nao apare
C (: n1 em pri meiro plano, conhecem -nas bem, 
ern bora finj am ignora -las para as faze l"em es
qllecer aos outros, aqueles que no facto JJuS 
cam argumentos depreciaiivos contra 0 p+o
letariado e 0 seu Partido. Fingel11 ignorar ql\ C 

a 'repressao fascista Liz destrin((as de classe; 
que dirige 0 seu maior peso con tra' it classe 
operaria; que, se a luta poli!i ca nas condkGc:; 
de fascismo e ac to decoragern de infele c t~ais 
e estudantes e acto de, h(;ruismo dos openi
rios e cam poneses; q Ut" eIlq uantf)'ClOS tiirige n-
t p. . . ~inJ iQtn c po Jfh~ p~ l '" 6. n ,p.'t"~; J'''~~~ nro ... .o. "' __ 

tarem - se ptlblica mente como oposifores , os 
dirigentes rnais qualificadbs cia claS5C opera
ria, ou vivem e lutam nu c!andes tinidade, on 
se enconlr"m nas prisue s condenados a pr.i
sao per Detlla, ' Scm essas circutlstb.ncias o 
panorarria cia Iutil iega l e toda a v ida polft lca 
po rtu guesa teriam scm qualquer duvida fis io
nOII?ia diferente. Mas outros factos fin gem ain , 
da 19noral': que a cJasse operaria participa 
s~mpre de fo) ma directa e decisiva na ac((ao 
politica, quando esta se transforma em act;6es 
de liUl.Slo;l\S e intervem dia a dia na lu ta Dol!
tica, 1!U lIifl posi';ao de va nguarda e de ter-mi-
nan te, alravelO do sen partido de classe. .. 

Sabre l:S cllam ad85 « ele i ~5es ) para u As; 
scm biei[\, N Heiona!. 

Seria Hio errado fllgir a appscntar '.¢andt. 
datos decretar 0 caicote, como apresen tal" can· 
didatos que aceitassem 0 colete de forcas o· 
~ete~tdo pela ditadura a u ma Op.osi~ao illO-
fei151va seoarHda dns massa~ . ,~ o Pal'tid'o ComUllis ta defende qu~ a Oposi· 
~ao cleve apresen tar candidaturas unicas e u · 
llitirius, scm deserimina<;5es, a !tao s el' q ue 
aiguns s e descri minem a 51 p ro pries r ecusan 
do- 1SC 11. aq'ao comu m. Neste caso , se alguem , 
antecipalldo - sc, pre te nc!esse 0 monop6lio da 
represcn \a l i vidade da Oposi<,:ao b eneficiando 
de fH cilidades preiere neiais concedidas oelo 
fascismo, 0 movirnento dernocni jico nao' po
clerh caucian!!r uma tal inicia livfI, p ondo·se 
R StU reboque. , ' ' . 

Dar a urgencia, para, os sectorcs que de
fe l1 ~ei11 a ul'l ici ade, de ava~!fare l11 fQdoo i I'a
DalIla relativo as « c.l9i<;oes., incluind.o a a
p resen t ayii.b de, cCaq:dida{os. Dar a urgenci a 
de cs trutural a/ organiz at;1io do mov imento. 
Dar a nec,es~ i dade , de li ~ar a prepara<;ao pa
ra a luia ( ,eieitoral. a luta de hoje ~(jm os 
obj ec tiv~s concre tos im ediatos apontados . 0 
p r opo;; ito deeiarado cia Oposi<;iio .eoncorrer 
as « e l e i<;5e~. para fl AssembJ eia" N acional 
t e rn de significar a firme determiua<;ao de de
lie nvo]ver aesde ja a ac ~fio politi0fl e a iuta 
de' ID l1SSaS, de fatef' cia 'concorre ncia as «e lei
c;6es. 0 motivo dec n rn grande movim en! o 
naciona l peJas r eivindicayocs democraticns 
do [lO V D portugues e de p rosseguir c:ssa 
ba tal ha a te ao acto «eleitoral. e p ara ate ro 
d ele. " , 

P ,l r a assegura r 0 am p lo des c"!1'\:;o l vi n1.c.o'!o eLl 
luia popu lar e indespel1savel um extraordi
nf1.r io esfort;o de organiz:uc;ao, n as fii~bricu s7 
nas,'empresas, no.:; campos, nas cscobs e A
cademias, nos meios intclect nais. Organ iza
.;;iIo pa ra diri gi r as [utas com objectivos irnc
diai.os, c cof!6micos, politicos Oll culturais . 
Org;aniza(;ao cia juventudde. Organizayao <las 
nnll,lH:I:es . Organiza<;ao para preparar e cou
d uzi r a (;am panha • eleitoral ~. Or ganiz8.ya o 
corn e _ fns!rulTte nto de ac\,uo, de ' direct;aOLd~ 
.,........,. ....... l ,, ; ! .,.., .... , ... :-: .... .... I .... ~ '~,, ~_~.~ 
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6 MiuTANTE 

t£~m sabido aproveitar a sil!1a~ao para se lan
\,arcrn nas mais divers as e coraj osas farmas' 
ere luta, tiiis como paralizayoes concentra(/ics 
c grevcs , para fazer triunfar as suus reivindi
cac;{jes por n1elhores saHtdos e autras regalias. 

A lu1"a dos ferroviarios aue tcn1011 D1aior vul~ 
to e m fins,de IgUl, vindo' logo a scguir i\ lut a 
clos lrabalhador cs cia Carris de Lisbo3 em me
ados do ana pass ado, influiu no desencadea
rr.enio da vaga de paralizayoes e greves na 
regiao de Lisboa, 110 Baixo Ribatejo, Margem 

PARA LUrAS 
~iA!OR UGA(AO DA VANGUARDA 

As f1A$SAS SH4 PARTIDO 
Antes 1I1CSmO duma alia lise baseada llum 
maior ni'trl1erO de dados e num conhecimento 
mais prcfundo de todDs os aspectos das fuias 
reivindicativas destes t1ltimos mcses, pode
mos desde ja Ural' algumas condusoes gerais. 

A primeira e que se confirmou:plenamenle 
a justeza das palavras de ordem t1~cticas da 
reuniao -:le ~e tembro do Comb': Central psra 
o desellcl\de~,mento de novas e mais podcl'o
sas lutas- cia classe openiria, apontadas nas 
• Conclusoes sabre as lutus oDeni.rias de I068~, 

Que a tactica af apon tad?: e corre~~amente 
adaptada ~.G actuais CQudi!(ces, prova,h ,no as 
g randes Illtas que se desellcaciearam poste
riol'mente e as vitorhu; 'obtidas. Estal'll par S,H\ 
Yez; abrern t1CViiS perspectivas para que sejr. 
leyado il. pni!ica com ,0xito um trftbalho de 
£nhdo que eotisolide as posityoes e I;; papel diM 
rigetlie do Partido entre a classe opel'tiriH , 

OUIrll conelusao que poderilOs tlrar ja, e 
que nas grandes ItHa. reivindieativas de8tes 
meses fico,u bern demO!lstracio ;) papel e aim
pol'tilncia cias eOn1issoes de nnidade dns tra
l.x,lhadol'esl ll.lIsim como de outfas forma;; de 
organi:a<;llo, nas emprcsas e ciasses pl'ofissio' 
nais. Em ,dezenasde em prcsas os open(rios 
em pl'ccnciera m valentes bataihas rei vi,udica· 

, tivas sob a. direc<;aode cowissoes eleitas de
mocrb.ticamente em reunioes e assembleias. 

o pa tronato e 0 fa$,cismo compreeIlcieram 
tao bem a im portltncia da:;·comiss6es de uni 
d ade que principiaram j,i uma ac<;ilo divisio
)l ista e demagogica, procurando er ia l' em v:'\
r ias cmprcsa!i {n[sas c0!11issiic,,; de , un idade. 
compostns pi) l', agentes sellS e e lementos cs 
eolhidos p,or s i ent re os oper;irios com me 
nos consciencia de classe. 

' ,". 

o in i miiro aprencie cteoressa. tvla~ n6.9 temos 
que Him; rider e "gir mais rapicia!l1ente do ql.le 
ele. 

t~o docum ento do Co mite Centra! que 51ia
mos~ Ut!Hl das taref2S essencia18 aponrftdas e: 
t'fO~l entar 0 ui:;urecimento de novas ¥ organi .. 
Z,1£;oes un3 eln presas e claSSes profisstonais 
n1ftis irnportal1tes atraves de contactos legais1 

simi -legais ou ilegais e tildo fazel' para-'for
talecer as org[\:dzi\!(oes ja existen tes criadas 
pelo51 irabfdhadores:r . Esta necessidade ailida 
fie t orna rn ais' premente depois das recen 
tcs lII/aS e tern ao mesmo tempo rnuito mais 
p'ossibilidadcs de SCI' Jeva-de. . it pratica, com 
rnaioi',exito, <lgo ra que muitas deslHls organi
za.;ocs jll (,l1tao criadas! p1'(;Ynda~ nl! !utll e 
presiigbdus HOS oiho;3 dell Qpe'i·~riofl. 

Hil (1 de erial' novas comissties 'de unidade 
e outr-as forn:Hlg de O1'ganiza~l1o operlll'ia, e • 
colhidas em amplas reuni5es e as!lembleias, 
cqnsoliciar e alargar ns ja exiBten!es, refor.;,an. 
do as estruturat4 legais e semi ... legais indes!t 
pen,$dveis para org~lnizar, mobilizar e condu, 
zir l1ovasll1tas de ma.35~S;f 

Saber ccnciuzir ns lutile na fase de aacertsd, 
e importante, Mas "".OCl' aprovcilal' e canuli· 
zar as forya s operaria§ depois de termiu;;.do 
um delo de luta e prepara.las para outro, e 
lTIuitomaisimportrinte e mais dificii. a , que 
acon tecc tnui las vezes e que, tcrminada a fase 
aguda da luta, os di rigen tes ope .ni. rios nao ~ 4 
provei ~am 0 tI'nD-Rlll o organ iza tivo y~ rea! iz?
Jo e r!cixarri -no perde r, quando devia m exa t:l
H1cn te consn licia r a organ!Z ~H::ao jl:t -forjada .r.a 
Iu ta, erianelo a parti r dela bases m ais s61idas 
para novas e m aio res aCyOC5, 

(oliso!idar a ofganiza~ao 

Recrutar e esirulurar sem piedpita~~es 
Consolidar e [(TanyaI', rel1Hzando urn traba

lho 'organizativo e rn prcifllndidq~e, e oobjec
t ivo em que dc ve mos concentra r os n0550S 
m aio:res esfofyoS, neste momento, 

Is to exigc dos camara,das dirigcntes d[~s sec
lo re,; e das organizayoe:s de ba!ie "do Partido 
11l11a grande sensibilidade politica, uma gran
de rna leab iJidade de metodos, nao 0 cmprego 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



12 o MILlTANTE 

i ndescriminado de mode1os e f6rmuJas este
reotipadas. 

Sao norrnas desde sempre preconizadas pe-
10 Partido incentivar 0 recrutamento dos Ira
b alhadores honestos e fi~is aos interesses de 
classe qu e se destaquem na luta reivindicati
va, cstrutural' a organiza<;ao partiditria, pro
cede r a descentraliza<;ao org<I Dica. Sao nor
mas de trabalho justas e a pra tic a 0 tem com
provado. Mas eonsidera-las como regras es
quematieas e aplieaveis""a todo e qualquer ca-
6 0, pode conduzir a resultados contnirios ao 
obj ectivo em vista:- pode levar, ' em eertos 
casos, a urn maior afastamento do" Partido e 
das massas sem Partido. 

Q uando 0 trabalho de organda"ao e's'ta em 
i nicio, quando !laO se criaram ainda fortes 
;-aizes nas empresas ( como eo caso de mui
t as que recentemente se lan"qram na luta), 
a cria"ao apress~da de organismos partida
r ios com trabalhadores recem - reerutados en
"Ire os que se destacaram na luta, pode dis
ranciar esses trabalhaclores de vanguarda dos 
s eus camaradas, afundando - os prematura
;nente num trabalho clandestinopara 0 qual 
h ao estavam preparados, pode diminuir a ac-
ividade aberta e legal desses qp'adros na di-

r ec"a0 ,c,da lu.ta. ' 
Eles "nao se perdem para 0 Partido se nao 

f6 rem. imediata!11ente recrutados , p eld contra-. 
r io, firam com mais arnplas possibilidades de 
adquirirem experi~ncia na condu"ao das lu-

tas e ganham ursa maior presHgi~ 
entre as seus n hos de , trabalhd.l st6 ,: 
nos dara, quan . reor'utarmos, ' quadro5 , 
profundamente ligado as mas s as. 

Quando, para r.efor"ar on para erial' novas 
celulas de empresa, se retiram operarios que, 
estao oa direc<;ao de movimentos reivindica 
tivos importantes, co,rremos 0 risco d e enfra
qnecer essas lutas durante 0 seu processo de 
desen.volvimento. Pareceni:l(J" esquemiHica
mente, que estarnos a seguir a orienJa"ao do' 
Partido, na realidade nao 0 fazemos, pois en
fraquecemos a diree"ao eolectiva das lutas, 
prejudicamos a contintiidade dos movimentoll 
reivindieati1tos nao dando tempo a qu e se eOll

soliae a sua organiza"iio e a que os trabalha
dores tirem del a todos os ensinamentos. 

Tambem"a apressada eonstitui",'i~ de orga-' 
nismos partid~ri0'!5 , )ntermedios >; locais , reo' 
giopais ou de toni' com quadros retirados de' 
celulas de empresa pode enfraqueeer as or
ganjza,,5es de emJYi-esa que sao 0 nOS50 maior 
do., de liga"io com as rnas§as trabalhadoras. 

I<:s tes sao alguns dos as pectos que bit Clue' 
te r em ~ista para realizar aq ue le c' trabalho d e 
fundo que eonsolide em todo 0$ sectores cia 
classe o-peraria as posi"oes e ci papel dirigen~, 
te do Partido, sem 0 qual nao se pode abrir 
as massas uma via revolucionaria qu e condu< 
za a democracia P. ao socialismo no nosso 
pajs. -. como diz 0 Comite Central no docu
mento «Conclus6es' sbbre as lut as openirias 
de 1968-. 

o rg<li1 iza~ao'- na 

senlidas 

baslt das reivindica~oes 

pei~s mass as 

As recenfes iutas [oram dirigidas pot co 
miss6es de unidade eleitas na sua el:>magado
r a maio ria no decorrer da discussao democra-

, tica dos problemas e reivindica"oes dos tra
balhadores, por v ezes em am plas reunioes e 
assembleias. Tais comissoes de nnidade sio 
u rn verdadeiro instrum ento organico das as
pira<;oes das mass'as, e e justo que apontemos 
estaexperi~nciacomo exemplo a alguns d'rgac , 
n ismos e camaradas que dao mostras de in
., ensibilictade e rotineirismo perante os an
,jeios da classe operaria. 

Para estar;;;1os na vanguarda do movimen
to reiyindieativo, nao basta «compelr _ reivin
dica"oes ,f" redi gir apelos it luta, se eles nao 
r:orresPQilderem de facto as profundas aspi
faGoes dos trabalhadores. Devemos levan tar os 
problemas, mas levanta -los fornentando a sua 
discussao e con;;ultando as massas. 56 assim' 
d as poder iio ser chamadas il acyao. Senao, 
as palav.ras de ordem para a luta nao passarao 
de h-ipofeses na cabe(;a de meia dlizia de cama
radas isolados dus massas, palavras de ordem 
!Jue t's tas nao seguirao purque nao serio ~ as 

., 
suas :t. 

Ti vemos recentem'en fe 'exem p10s deste ern,
do tipo de trabalho. 

Dirigir a Iula e COflvencer os trab alhadores 
da possibilidade de lntar por d e terminado ob
jectivo - objectivo a que estas as p ira m, em
bora por vezes confusam ente; e estudar as 
formas d e luta, apresenta -las a sua aprecia
"ao e aconselha -los a segui -las . S 6 auscui· 
ta ndo as massas e no meio delas, participan
do nas com issoes de unidade ao lado de tra
balhadores sem partido, os cornunistas pode
rao conduzir um verdadeiro trabalho de mas 
sas. Neill sempre os camaradas das celu las 
de empn;sa compreendem que hil que fazer 
«clandes Hsnamente. as r euni5e s cia czlula e 
exercer <abertamente. a sua actu acao como 
openl.rios, no.m eio dos seus eamarad'a~ de Ira
balbo, viv:e:il'do na e mpresa os problemas 
cla empresa. Calar e esconder a sua q U8lida
de de comb nis tas' para defesa do traoaillo p ar
tidario - mas agi l' como tr ab81hadores cons
cientes co mo v e rcladeiros comunis t as, na de
fes a clos seus interesses d e cIass e em conjunto 
com os s eus companheiros de trab:dho. 
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