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PARTIDO COMUNISTA PO RTUGUES 

A REVE DOS FERROVIARIOS 
UMA EXPfRIENCIA RICA DE ENSINAMENTOS PARA A lUTA 

DOS TRABA~HADORES 
A greve de ;t11l1a hor~ descll,c:udeada pela cJas~ 
A se ferr oviaria no ~Iia 20 cI.e Outubro, a qual 
teve u udesao qu ase.';\Il1ani!11e clos . ferroviarios 
t'):lTI ser vic;o na alt\j:ra ' {la:(g r eve., ab~!angeu ern 
toelo 0 pais maisdftl2.Q.OU trnbalhadores. , 

Esta ae<;ao eulmi,~a ;ulnnano de luta sempre 
em ascens9, to,m ando a~ nwis diversas formas, 
com portando~ u,m conju llt~Hlel experienci,ls de 
muito il1teres&c, ; ~1 ti..., SoJlpilJ-a,,@!i ferroviarios 
como pal'a l,J)d Qs OSlt,cablll).aclpres <:PPrtugueses. 
. Q aVaJilqo cia rub, passan'clOl cl~%rmas:f'iim

p1 es e Vl,;:l'C,\veis :\jtbaixo-assinados; teleg'llamas, 
c~rtas ~ , ,ele. ),:, I:.a l' a formas mais combati vas e 
din{imi~as, tais como c0l1C;Q1l;h:aQ,oe5 eamplas 
11ellllioes, foi fo rj ando progressiva m ente a uni 
dade da cl aS'Hl. ' , ,, , 1, ." , '" " t : ') l " 

n « [uta f errouid rio »i" le,,' ado a efeito:noi> p~'ili •. · 
<lipios de 1969, Joi j,i 'U111a form a de Tuta "de 
ti'posuperior em q u e it massa dos ,fenroNi,hios 
t eye um papel activo e demonstrourIUlllla :·wrte 
vorit ade combativa. Da experiencia desta ac<;ao, 

dos s~us ~spectos positivos e n egat ivQs , cia sun 
importancia para a continuidade da luta , tra
tou « 0 Militantc» de Fevereiro de 1969 no 
artig,o: «A luta dos fe r roviilrios - bala n <;o du
ma Jase do seu movi m ento rei vind icativo ».Ai 
assinahivamos que as principais defi cji~ncia .~ 
entao verificadas no movimento fe rrovi{u'io era 
a debiliclacle cia organiza<;ao e certa falta de 
espirito ete decisao, e aueh\ci a, da parte dos di
l!igentes cia classe, para. passar a fo r mas supe -
1' iOre8 de luta no ,lnomento em que as massas' 
manifestavam ja fo rte disposi<;ao para se lan<;a1' 
neJas. 

Os aconteciment os posterio res mostraram 
que os ferrovi,irios souberam api'ender co m 
os :ensinamentos da pr6pria luta. 
(' 0 I Encontro Nacion al dos Ferrovi{lrio , leva
do a efeito pouco tempo de po is, foi um passo 
em frente muito importante para a estru turacao 
do movimento, para uma melhor direccao e pa-. 
ra superar 0 atraso verificado n outros aspectos. 

m 
rrraior amplitude 

Como ponto de viragem para a ac<;ap cia c1as- sib~lida:de de organ iza r gran d es ac<;oes pal'" 
se "sob novas fo r mas, e d e cl estacaI' ;\ ,cbncen- dais 'a a< c1asse junto dos diver so sindicatos e , 
tra<;ao d e 30 'de Abd l, de cerca de 1.000;Dpe" assim , clar' ex~periel1cia pratica its '!11assas p tt r a 
\';\1'1 08 e empregados das oficinas e movimento. ac<;oeS" mais gerais e de maior en, iergadu ra; 
do Barreiro, junto da sede do sindicato do SuI. · , Como a maiOJ,ia dos di l' ige n tes dos sin d ica
N esta c'O l1 cenira<;ao os fe lTovi{u'ios exigem 'C[u e tos, d e 'conivencia com a CP e 0 g'overno, CO\1-

o~ di r igenres do sindicato deem"eonhecimentcr ti nuasseli1 surdos aos protestos dos t rabalha
it classc cia IJa t 'Cha das ncg ociac;6es com 0 go- dores,{:as suas diversas manifestavocs e r ecla
ver no e a CP para a revisao'do Acordo Colee- ma<;6es (rs sindicatos do Norte clizem nao po
fi vo de Trabalho que se alTastavam jfl haviam del' rOllllye r () segredo,) a classe, atl'aves dos seus 
longos meses. i di'l'ig~ntes , decid e promover nma n ova e gran-

A concentras<'b do Barreiro mostroua pos- de -concentra9ao, desta vez em Lisboa, junto 
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2 o MIL ITA NTt<: 

cia Uniao dos Sindicatos Ferroviarios, a qual fo i 
convocado para 2 de Agosto de 1969. 

Nesta eoncentra9ao, promovida por iniciati
ya da Comissao Nacioual dos Fcn-ovi,irios e Co
iilissoes de Zona de Lisboa, do Eutrollcame;lto 
e do Barre iro, estiveram presentes mai s de mil 
fcrro vi{lrios das trcs zonas rcferidas .. Esta ini
ciativa foi p re cedida duma cuicladosa org'aniza
c;ao c forte agitaGao. As forc;as rcpressivas, quc 
ja haviam intervido durante a concentrac;iio do 
Barreiro, apresentaram-se agora com grandc 
aparato. Forc;as da PSP c agcntes da PIDE ocu
param a sede do sindicato, a prac;a dos Restau
radourcs c Sllas imediac;oes, tentando impedir a 
eoncentrac;ao dos ferrovi{ll- ios. Estes nao se in ti 
midaram e, for.;ando os COl-docs policiais, cerC,l 
,de 500 conseguem chegar a sede do sindicato on
de se manifestaram. No decor rer de v,'irios cho
ques com a policia sao feHas duas prisoes que se 

mant.iveram ap 
a inf1c r v - '\0 e ngl ancia da classe que exigiu 
a libb t doa companhc irc s. 

Imp os de chegarem ao sindic,I[O e de F C-

re rn l"eceb idos pelos di rigcntes deste, coni O r c 
cI?n1ava !n~ Ulna parte dos Jnanifcstantes, ern nt'~
ln ero de 500. conccn traln-~e na i-\ ycnida (:;a Li
berdade on d'e desfilam exibindo cal'tazes CGl1-
tendo as suas principais reivindicayoes, ral:1 co
mo: « Aumento d e v en cimentos de 1.000$00!»; 
«Hor:,rio de trabalho humano!»; « Sindicatos quc 
defcnda m os interesses dos ferr ovi{u-i os !»: « Dis
cussao do Pl'Oj ecto de A.C.T. pela classe!»; ctc. 

A PSI' e a Pille, desfazem brlltalmentc a mil~ 
nifestac;ao, mas os valen les ferrovi{lrios diio mais 
um importante passo no rcforc;o da uniclade da 
classe e ganham nova exp eriencia para 0 p rof\c 
seguimento cia Iu ta pelas suas reivindic'a90es sob 
novas formas. 

ria grove [Ie 20 de Outubro, a 
factor decisive do exito 

organil3Qao 
alcancado 

foi o 

Nps primeiros dias de Setembro de 1969 re,k 
lizou-se uma r euniao naci o nill dos felToviaTios. 
Nela est iveram presentes; segundo 0 comulli ·
cado divulgaclo, representantes da Comissao Na
pional clos ferrovi{,rios, das Comissoes Hegio 
nais, do Node e do' SuI, clas Comissoes de zona 
,do Entrollcamento e de Lisboa e da Comissao 
do Barreil·o. Participaram tambem muitos ac ti
vistas da classe. Nesta reuniao, os fe rr ovi{lrios 
procederam ao balanc.o da sua luta, t endo de
(cidido refo r c;ar a sua organizac;ao e preparar ac
c.6es mais energicas « co m mais e maiorcs con
centrac;oes, manifestac.oes, trabalho len to, pa
raliza,~oes, etc.», segundo os t erm os do referi
do comunicado. 

Foi criado nesta reuniao urn Conce lho g-eral 
aa Classe Ferroviaria com representac.ao nacio
,nal e consti tuido um Secretariado Permanente, 
com 0 ohjedivo de garantir a lig-ac.ao. entre to
dos os membros do Concelho. 
\. Assinado pelo Concelho Gera!. e publicado 
um « apelo aos ferrov iarios », on de sao d esmas~ 
carados os dirigentes sind icais pela sua posiC;ao 
d e desprezo pela opiniao da c1asse e de COlilbo 
Tacionismo com os propositos do governo e da 
CP de engal1l-em os tt-ahalhadores, fazend o ar
rastar as esconc1idas destes as negociac;oes pal-a 
'a revisao do ACT. 0 apelo termina com u m in
citamcnt o a unidade e combatividade da classe 
para prosseguir , sob novas form as, a luta pelas 
suas re ivindicac;oes. 

A 12 de Outuhro, realiza-se no BalTeiro 0 

II Enconh-o Nadonal no q uaFfoi decidida a g-re 
ve nacional dos fe rroviarios. EsHveram p l-esen
tes mais de 100 profissionais d e varios pontos 
do pais, represenlando as mais val-iadas pcofi~
,soes e categorias cia classe fe rroviflria, incluin
do uma representac.iio do pessoal dos escrit6-

, 
.r i ofLclus....&eLvic.-o.s...C.e.n.t..l:.q.is.~N.e s tee n G-O]} t r 0 fo" 
r am estudadas as l110dalidacles da greve de a." 
corclo com a hetcrcgeneidade de profissoes e si~ 
tuac;oe.'; dos proiissionais que constituem a clas
se ferrovi,i ria. Foi decidi clo que a greve seTic} 
um aviso ao governo e a CP, mostrand o que a 
classe estava cleterminacla a fazer-se ouvir de 
quaiquer maneira. A c[a:i,se j'errolJiaria reclct·
ma lllil ampZo debate do projeclo de A Cl:. 
WIles de esfe ser <Lssinado em delinil ilJo, na,~ 
S!lClS cOl;ias, como prelendem 0 GOlJerno e a 
CP. 

Desconhecemos ainda alguns pormenol-d 
desta importante lula. Sabe -se, cOll tu do, que 11 as 
oj'ic inas, a gTeve f'oi total no Barreiro, no l<:n 
troncamento, em Santa Apol6nia, em Campolidc 
e na Cruz cIa Pedra, assim como 11 as ofieinas cia 
Figueira da Foz. Nas e8ta~'(}es, fo i total no Bos
sio, em todas as suas seec;oes (e8cri t orios, anna
zens, despachos, cargas e clescargas, bilhetciras; 
revisao, etc.). E m toela a linha cle Sintra a gTeY'e
foi geral. abrangendo, '116m do Rossio; as esta
Goes de Campolicle, de Benfica, da Amadora, de 
Qt~eluz, do Cacem, de Algueirao e de Sintl-a. 

A hora marcada 15,00 1Iora8 os comboios fi ca 
ram retidos nas estac;oes,nao houve partidas e os 
que se encontravam em circulac;ao ahran clavam a 
marcha e imobilizavam-se na estacao imediaht-. 
Durante a hora de greve as bilhe'tei ras fccha c 

i'am, nao se vendiam bilhetes. 
A Pide, que ocupou alguns comboios e esta

c;6es principais, fez grancles esforc;os pa r a impe
dir a greve ou li nl itar a s ua Cllnplitude. Ern San
ta Apol()nia, pOI' exemp!o, fo i a P·icle que ao !a
do do chefe da estac;ao obrigou este a dar a par
tida a dois comboios para 0 Entroncamcnto''--' 

iN-@Su],ag'revefoi seguida 't6tahn e":l1-( c Bo']3al~

reiro, Palmela , Moura e parcialmen t.: Bi,S es~a-
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o MILITANTE 3 

<:;ocs dc Alhos Y edros, Casa Branca, Beja e ou tras. 
Para 0 Norte , faltando ainda elementos de a

vali a(~ao, sabe "',;~e que fizeram greves as esta<:;6es 
de Bra GO de Pn~ta, Vila f l'anca, Entroncamento 
(narcial), Coimbra-B, Alfarclos e loeJa a linha 
da' Beil:a AHa, Viseu, Rodiio, Castelo Branco, 
Gaia, Braga e diversas outras esta<;6es do l\1inho. 
No P orto, sJbe-sc que houvc aclesoes em gran 
que se dcsconhece neste mo mento. 0 mesmo se 
pq~l e dizer de Coimbra, Ovar e Pampilhosa. 

No Rossio, em Lishoa a grcve atingio 0 mais 
e x pressivo signiJl cado, tanto no que se referc a 
unidade da clas,;e ferrov i,iria como a unidade 
ent r e os fer r ovi{u-ios c 0 povo, a qual se manifcs, 
tou na conccntra<:;ao e manifesta<:;ao conjunta na 

gare do Rossio durante a hora da greve. Com 
efeito,durante a greve. tod os os ferrov i{lrios des<, 
ta esta<:;ao abandonaram os locais de trabalho e 
concentraram-se na gare dando apoio aos seus 
colegas (m{lquinistas , agulheiros, expedidores, 
ctc.) quc numa situa<:;ao individual. tinham de 
decidir, por si, u ma tom ada de posi<:;ao decisiva 
para 0 exito da luta. 0 pliblico juntou-se aos fe r
rovi{ll-ios c em conjunto, mais de 2.000 pessoas 
v iveraro cmocion adament e a hora da greve. 
Quando esta chcgou a bom termo ouv iu -se um a' 
grandc ovaGao c tod os batiam palmas de con ten
tam en to. Havia quem chorasse dc emoGao. As 
massas populares compreenderam 0 significac1Q 
politico da greve e aplaudiram-na. 

o enquadramenio da greve no momenta politico 
As (( BotaS» publi cadas, quer pclo governo 

qucr pela CP, cRluniando os ferrovi{u-ios , ten
tand o deturpar 0 sentido cla sua luta e ajusteza 
g os sell" objcdivos, disfar <:;am malo embara<:;o 
do govcnlO e cia com panhia pela grcve nacio n al 
dos I~;-;:ovi{ll'io ; . Co m efei i: o, ela surge no mo
menlo em que os t rabalhadores c os dcmocratas 
r ec!;nnavam por lodo 0 pais 0 reconhccimen.to 
do di reito a greve como uma das principais r e; 
vindica<;:oes ciemocnlticas dos tnlbalhadorcs. 0 
govcrno nao con seguc negal- ajusteza da luta , 0 
facto clos ferrovi{trios serem os trabalhadores 
mais mal pagos do pais. Fica desarmado ante a 
unidade, disciplina e cletennina<:;ao de luta dos 
ferroviarios. 

o mom ento politico que se vivia era extrema
m ente favoravel il luta clos trabalhadores. Os fer-
1'0Vi{1l' ios souberam aproveibi-Io de forma il1 -
tel igente e oportuna. 

Colocado ja numa posi<:;ao d efcnsiva-p erante 0 
clesenvolvimento das ac<:;ocs politicas cia Oposi
<:;ao DemocrMica, cm plcna campanha «eleitoral» 
Piiraa ( elei<:;ao» dos deputaclos a Assembleia N"a
cional , 0 governo ve -se acossaclo por csta ofcn
siva clos feiToviarios num momento em quc a e
xigencia do reconhecimento do direito a greve 
vink l sendo agitada nas varias rcun i6es e comi
eios politicos cla Oposi<:;ao Democrat ica . Assim, 
no campo repressivo, 0 governo ficou tolhido 
pela posi<:;ao defensiva em qu~ se viu colocado, 

tanto pela u niclaclc e firm eza cia classe feIToyja~ 
ria como p ela imediata manifesta<:;ao de solicla
r iedade dos d em ocratas e das massas t r ahalha
doras de todo 0 pais. A suspensiio de 20 fe rro
vi{lrios,inclllingo Firmino Mar ti n s, respon cl ell 
a cJasse com milhares de{e!cgramas de pro tes 
t o, obri gando a empresa a r evoga<:;ao dessa me~ 
d ida. 

A demagogia «l ibcTalizante» do governo dq 
Ma rcclo Caetano foi posta a prova pcla of ens i
va clos trabalhadores, ficando clesmascaracla pe
la forma como as auloridadcs governativas se co
locaram imcd iatam ente do lado dos cxn!orado
res contra os t rabalh aclores , exercenclo sobre 
estes as mais diversas pressoes c amea\;as, atra
yeS da «nota ofi ciosa» e da ac<:;ao clas fo r <:;as rc
pressivas. 

Com a luta dOB fCIToviarios em.pleno dcsclh 
yolvimento, mais uma vez i\ cJasse opcniria se 
(lneontrava no centr o c1a luta poli tica pela liber
cladc, colocando-se n a vanguarda cia lu ta do po
vo ,poriugues contra a (litadura fasc isla. 

E dc salientar ainda a repcrcussao interna
cional cla greve ferroviaria. 0 Y II Congresso cIa 
Federa<:;ao S ind ica! Mundia! que r eprescnta 153 
milh6cs de t r abalhad or es e sc cncontrava reuni 
da n o momento da gl-eve, enviou um te legram a 
de sauda<:;ao aos ferroviarios portugueses d ecla
ranclo-se «inteiramente soliM(rios com a sua 
l uta». 

* * * 
A uniclacle e combatividade da classe ferro 

viaria sai dcsta importante ac<:;ao mais refor
\;acla do que n unca. A classe sai confiante da sua 
for<:;a e capacidade para leval' por diante novas 
c mais poderosas ac<:;oes capazcs de f01' <:;ar 0 
g'ove rno e a ,CY , a ', at en der as suas j u stas rei 
vi n clica<;oe,s. l\ ' g;revc dc advcrten6a ~cv,~Jun
clamentaimcnte esse merito, sendo' de ' e,i, 'l~erar 

,que 0 patJ:Qriat o e 0 governo tenha sabiclo en-
tender ,0 ,s,e u-significado. ' 

Se ', assiul nao acontecer, estamos certos que 

os ferrovi{lrios mais unidos e mais experientes 
com 0 resultado clesta luta, saberao reCOITer aos 
m eios capazes de se fazc rcm final m ente ouvi r. 

Quanto ,IS li<:;oes ciesta luta, CI-C111 0S que m es
mo aque lcs elcmcntos da cl asse que r evcla ra m 
menor confianca na forca cia unidacle dos fer
roviarios e que" pOl' isso "vacilaram ou manifes
taram menos firmeza na luta, terao apre ndido 
que so a uni dade combat iva de toda a clas"e 
frcnte ao ,'pail-onato ,e ao governo Jiles podcr:i 
trazer a vitoria. 
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4 o MILIT ANTE 

D e entre as p r incipals cxpedencias e ensina
rnen tos desta greve, cabc destacar a importiln
cia quc tcrn 0 cnquadramento pOl' parte cla mas 
sa d os gTevistas, de pessoal (tais como maqui
n is tas, chefes d e es tac;;ao, conc!utores e agulhei
J:0S) que ocupando 'posic;;oes 0 chavc tem de to
inar, sob a ameac;;a de repressao, decisoes indi
viduais que podem c!ecid ir do exito ci a greve. 0 
facto desse enquadramento ter si do feito na Es
tac;;ao do Rossio, contribuiu d ecisivamente para 
a com pleta paralizac;;ao dessa esia<;ao, impe din
do-sc qualqu er partida de comb6ios. 0 facto de 
tal nao tel' sido feito na estac;;ao de Santa Apol6-
Ilia, pe rmit iu que a PIDE ficasse a vontade para 
obrigar a ·partida de dois comb6ios apesar do 
pe~soal da estac.ao ter aderido todo a g reve. 
. E de desiacar tambem 0 facto desta luta ter 
sido decidida n uma anipla e r cpresentativa rell= 
niao de ferrovi{u- ios, de t er sido organizada e 
amplamente popularizqda com alguns dias d e 
antececlencia e da sua ' clurac;;ao t e r sido fixada 

previalnen t e parU. ernpo Iilni taclo, de acordo 
com a disposiC;;ao de lura de classe e condic;;oe'i 
entag existentes para ser travada com ex ito. Pac 
ra esle ex ito contou tambem muito a simpatia 
e soliclarie clacle pr1:;stada pe la populac;;ao aos 
feno viarios em g reve. 

Alguns pon tosfracos e cleficiencias ve rifi ca7 
das nesta greve, tal como a menor aclesii..o de al
g-'4ns sectores cIa classe ao movimentoo' pOl' cle
ficiencias d e organizac;;ao e menos consciencia 
de classe, assim como a ausencia de piquetes 
c!e greve para impedir defecc;;oes individuais Clp, 

pontos.~chavc, de cujas lic;oes a classe saber a 
certamen te ti ra r en sinam.entos para 0 futu ro., 
nao retiram n acla a grandeza e imporiancia dD 
movimento, Est!-l acc;;ij:o p~ja rf'p ercpssao I1flCf,07 

nal e intern!-lcional naq .~ ~l,emais voUarmos a 
~l,esta.car, Inarca 0 come9R ppm,a nova fase da 
justa luta cloB val entes ferrovi<lrios e poded dar 
um novo impulso a luta r eivjndicativa cle toaDS 
os trabalhadores. 

A ORGANIZACAO DO PARTIDO E 0 MOTOR DE 
TOIJA A LUTA DEMOCRATICA E POPULAR DE MASSAS 
o poderoso movimento eleitoral, pe lo que 

const itui como fon;a organizada, por aquilo qUIl 
realizou e pela vitali clade que clemonstrou pos
suir, represen tou e repr~senta uma grandiosa 
vit6ria do movimento democratico e do povo 
portngues. Elc revelou potencialiclades que ul
trapassaram as previsoes mais optimistas. 0 
proprio in imigo foi colhido de surpresa, pois 
jamais adm itiu que as magras liberclacles do 
perioclo eleitoral, pudessem provocar uma tal 
explosao de lllassas e um tao finne desejo da 
imensa maiOl-ia do povo port t1 g-u es de por fim 
ao fascismo e conquistar a libe rdacle. 

Como e natural, 0 m ov imento, a inda qu e ' 
granclioso no seu conjunto nao apres~ntou a 
mesma combatividade nem a mesma influen
cia de m?ssas a escala nacional. ]\;algumas r e
gioes isso cl eve-se ,\ estagnacao politica e so
oial nelas existentes. Nouiras esse fac to esta 
llasti\nte Jigado ao oportuni smo e caciquismo 

Em urgente e imperioso 
organizaQao 

Apesar da organizaC;;ao do Partido estar de 
hiliIada em alguns sectores m esmo assim uma 
das conclusoes que mais clara e rapidamente 
sa~ta a vi.~;ta de. ~o.d,a ~ gente, C. qnc, 0 dina-
1i11S m 0 e COmb8.11VHlaaC do mOVlmento demo
cr{(tico n30 teria sielo possive l Rem a partici 
pa<;iio act iva clog militan tes e simpatizantes co
lllunistas. Do mesmo modo se pode constatar 

de alguns «lide r('s» d emo cratas que, por medo 
as massas e preconceitos anticomunistas so
nham com tudo m enos com uma revolu <;ao 
ou mesmo evoluc;;ao verclacleira mente clemo. 
crMica. Ha porem outras situa.;:oes em qu~ a 
fra ca movimentacao clas massas se cleve fun, 
c!amen,talmente as fraquezas or ganicas clo P ar .• 
tiel o. E para estc ttltim o factor que cleve Sel' 

voltacla a nossa especial atenc;;ao. In teressa amh 
lizar muito rapida e ohj ectivam ente estas ha. 
quezas com vista a cncontrar os meios de lhe 
pOI' t e rmo ou pelo menos de as aIen uar, Sem Se 
fazer isto nao se conseguira dar ao conj u nto do 
trabalho do Partido 0 impulso que ele neces 
sita, nem se conseguira concret izar 110 terre" 
no pratieo as r esoluc6es d o C.C., tanto no que 
se r efe r e ao r efor <; o da organiza<;ii.o do P ar. 
tido, como a organizaC;;ao da classe operaria, 
cia j uventude, das mulhcres, etc. 

alargar e 
do Partido 

reforcar a 

que sem essa m esma participac;;ao n o movimen
to e leitora l, sem 0 prestigio do Particlo ganho 
at raves de clezenas de anos de luta abnegada 
contra 0 fascismo, 0 moviment o nao t eria ga
Hho a amplitucl e que ganhou. 

Toclavia, a par clesta conclusao, 0 nosso Par
tido nao po de deixar de tirar esta out r a. Se 
apesar das clificuldades e clebiliclades oJ'gani-
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,cas 0 Partido pode mesmo assim contribuir adesao da juvent balhadora e estudantiI 
,tao substancialmente para dinarnizar e alargar ao movimcnto democratico nos distritos onde 
'0 movimento de m assas, que se podia tcr feito a movimentac;ao de massas foi mais intensa, 
~e em vez ·dis.to dispusessemos duma forte 01'- contribuiu poden.lsamente para dar ao movi 
:ganizacao profundamente enraizada nas lnassas, mento 0 dinamismo (jue llele se r evelou. 
em t oclos os principais cep.tros e ~empre'sas in - A partici pa<;ao massiva dos jovens nesta cam
.c!ustriais ? Esta pergunta 'nac. Rode, deixai:, de ,panha « eleitQrah apesar d e toclas as press6es 

.;s e r fei ia pOl' cada organ)sulO "e miJ.itante '- do 'esquerdistas e capituladoras, exige ,que se re-
J:>a rt'ido. POl'em, mais ainda que 'a p~rgunta 0 force a confian9a n a juvelltude, exige um es
que i nter essa e que a r esposta nao fique no f0t:<;o carla vez maior para atrair as fileiras do 
ten'cno de constata96'es, abstractas, mas que se Par tIdo eIevado numero d e jovens. Quem tem 
traduza em m edidas serias e objectivas para aj u'ventlide tern 0 futuro, e a imensa maioria 
erial' no mais curto prazo uma organizac;ao in- .. da juventude mais urna vez dernonstrou tIuc 
eornparavelmen te mais fo r te e ligada as massas. <)s1<l , com 0 Partido, que esta com to(:i'os-?que

' Isto significa que um d08 objectivos mais ime- les que desejam ver instaurado em Portugal 
,diatos a alcanc;ar por toelos os organism os e mi- wn regime verdade iramente dcmocr <itico. 
litantes tern de ser 0 de recrutar para o ,P.wfi- ' A longa experiencia do uosso Partido ensi
·do 0 maior numero de t rabalhac;lo)'es, 'ho'm ens, na que enos periodos de mai" intensa movi 
IDu lhercs e j6ve ns, assim cO,mo ',outr os activis- menta<;ao de massas que se abrem mais arnplas 
tas que se tenham desta~ado peIa ,sua cornba- perspectivas de alargam cnto e refon;arnento tIa 
-tivid. de e coragem, pda S\la ligaC;aa com as organizac;ao. Contudo, e preciso tambem nao 
-massas e espirito de classe. esquecer que e nestes pcriodos que 0 inimigo 

Enraizar rnais profundamente a organizaC;ao t en ta infiltrar os seu s agentes nas fileiras ariti 
·do Partido entre a classe operaria tern, pois, de fa scistas incluinrlo nas do Part ido. 
-encarar- se como tarefa imediata. Mas n esta ta- Embora tenham.os necessidade de r ecru tar 
refa tem ainda deser dado u m lugar especial centenas, milhares mesma, de novos mi litan
:a juventude trabalhador a. Quer dizer , e neces- tes, nem por iS80 devemos csquecer a necessi
.sario que em cad a empresa ou classe profissio- dade de aguc;ar 0 espirito de vigilfincia em to
Ilal se procure recrutar 0 maior numero de j o- do 0 Partido para impedir qu e nele se infiltrem 
vens dos que mais se tem destacado pela sua agentes provocadores ou element,os, '~stranho s 
·comhatividade. a ideologia da classe opera.ria. · As fileiras do 
. Ao long o do primeiro ano de governo de M,. Partido devem ser chamadas as pessoas h OI11'a
'Caetano, a..iuv~rit~ld~ nao s6, nao se ilu,diV' com das que se integTem na l inha do P;r~idq , acel-
:a ,demagogla «hheralizante», como se tern rnan- ' d ' " . d-- ' - I L 

-'"'d 'd I I t I l'b d...J 1 I t e rn a sua lsclplIna e estp;::.m Isposta,s a ular 
; . 1 0 na vanguqr a (a u a pe as 1 er , a",es ce- ' .. " 1 ' 

rnocrMicas, pa r melhores condic;6es 'ci t,:' vida, consequ entem en te c~)ntr~. 0 f~sc:~:n0' pela ,1 -

contra a g uerra colonial, pela reforma do en- berdade, pOl' uma Vida mgna ,par a todos os 
sino"etc. Tam bem nestc periodo « eleitoral », a portugueses. 

E pr~ciso reHgar ~S organ ila~OeS desligadas e atargar 
,a orgalliza~ao e ~nfl uencia do Partido 

"UfQ: dos problema& orgfinic,os que se tem re
v elado dos rnais dificeis d e resol vel', fern sielo 
0 , de rea tar a ligac;aq com as ,organiza<;6es e 
'eamaradas qu e pOl' motivos da r epressao, ou 
outros, perdem temporariamente a liga<;ao com 
o Partido. Hel entretanto duas razoes que ave 
lumam estas d ificuldades. Uma diz respeito aos 

, eama radas que ficam sem contacto; a outra, aos 
,.organismos e carnaradas responsaveis pel os 
sectores desligados que, nem sem pre u ns e ou

, tros, faze m os necessilrios esforc;os para r eatar 
prontamente as ligac;6es, como determinam os 
'Estatutos do Partido. 

Nos ultirnos tempos tern -se dado alguns pas
:SQS na religac;ao de organizac;6es d esligadas , no 
,entaulo esses passos sao a inda muito reduzi
.dos. Porem, 0 proplema, nao e s6 0 de reqtar a 
liga~o com os carnarada-s desliga~os, ,mas COll-

seguir que estes nao fiquem, inactivos pepnlc 
a perda d~ contacto. Um comu nista t ern de ser 
por ' 'natureza um homem de acc;ao, j a que a 
ql.lalidade d e militant e comunista nao se afir
lIla naquilo ,que' se diz mas naquilo que se rea
liza. Ainda que haja muito a faz ei' para que ca
da camarada tenha perfeit a no<;3.o das r espon
sabilidades que contrai ao ingressar nas file i
l:'as do Partido, convem no entanto salientar 
(IUe n este terreno se deram passos m uito im
portantes. QueI' dizer, aquilo que haa lg urn tem
po const it u ia m casos isolados, de camaradas c 
organiza<;6es que mesmo desligados pOl' 1011-

g os periodos continuavam a manter uma acti 
vidade mais ou m enos regular, esfon;:ando - sc 
pa ra apJicar na pratica a linha do Partido, a
q u ilo que eram casos isolados, d iziamos, traJ1s
fon~aram -se IW ultimo periodo « eleitoral » qua-

41 
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se n uma regra normal do trabalho. Alias, s6 dar aqqele impulso ao trabalho geral do P. que 
isto ex plica que 0 movimento « eleitoral>~ se e necessario dar. 
tivesse alargado a todos os distritos do Con- 0 d esenvolvimento crescente da luta popu-
tinente. lar de massas, 0 avans;o decidido e firme do 

Sao de reals;ar entre muitos outros, os exem- povo portugues para a conquista da democra
plos dos camaradas dum sector que apesar de cia e da liberdade, exigem que se restabeIe-
11,1 mui to desligados tomaram " a iniciativa de s;am sem penla de tempo os contactos com as 
qrganizar 0 movimento « eIeitoraI» tendo a organizas;oes desligadas que se alargue numa 
preocupas;ao de 0 radicar na classe operaria, escala muito mais ampia a organizaS;ao c a in
criando comissoes nas "' principais empresas. flu encia do P .. Porem, para alcans;ar este objec
Gom a sua aCS;ao estes"camaradas deram ao mo- tivo e necessario nao apenas restabeleccr as 
v:ir.nento « eleitoral » ea 'movimentas;ao de mas- Jigas;6es pcrdidas e rcfors;ar a organizaS;ao, mas 
sas numa vasta regiao, uma ex pressao que nun- e abs'olutamente necessario tambem fazer 0 

ca teria sido possivel sem a sua iniciativa. De m,lximo esfors;o para que cada o,rganismo ou 
a'plaudir tambcm a in iciativa de outros cama- camaracla, compreenda a necessiclade de actual' 
radas que encontrando se d esligados r esolvcram r egularment c, independentemente de te.r 0,lL 

nao apenas ligar-se ao movimento « eleitoraI», nao ligaS;ao com .os organismos imediata
como oriental: na mesma direcs;ao outros cama- mente superiores. E preciso- to. naraudaciosa
racIits que conhecia m ou contactavam e se en- mente a iniciativa esfors;anclo -se cacla um no, 
contravam igualmen te d esligados, procurando seu sector para apli car a linha do ParticlQ, para: 
que cada urn deles nas r espectivas classes crias- organizar e desencadear novas lutas da classe' 
se cnmissoes el eitorais. 0 esfors;o destes cam a- openiria, para refors;ar a unidacle de combate 
raclas teve a maior importancia para impuisio- das massa trabalhadoras, para r ecrutar novos, 
nar a formas;ao de . comissoes profissionais no mil itan tes e simpatizantes, para impulsionarem 
sector. Com um camal'ada des.l igado ha varios todas as fr entes a luta contra 0 fascismo. 
anos, conseguiu-se finalmente restabelecer 0 A possibiliclade de os militantes desligados, 
contacto. A tar efa qu e desde logo se pe nsava tomarem a iniciativa, cle organizarem e enca
propor ao camarada era precisamente a de im- be.;:arem as lutas populares de massas, esta fa
pulsionar a luta « eleitoral» no seu distrito. cilitada na medida em que esses camaradas, 
Porem, ao contacta-lo verificamos com satisfa- estejam atentos ,\ R.P.L. que indirectamente e' 
s;ao que 0 camarada j{l tin ha comes;ado a actuar, certo, c uma voz do Particlo que vai ate eles dia-

~~ctanclo camar adas d e outras localidades riamente. A nossa Radio nao podendo de forma 
iguafillente de0igad'os. Exemplos destes repe- n enhuma substituir 0 trabalho organizado do 
tiram-se por tod'o-",' pais,_De qualquer modo 0 P artido, constitui uma arma valiosissima ao 
que intcressa assinalar' e a magnifica prova de servi<;o da c1asse operaria e do povo portugues_ 
vitalidade dada p elo nosso ,pal'tido no decor- De igual modo, a imprensa do Partido pode 
rer de toda a campanha (( e!citoral» ., constitu ir pa'ra a actividade dos camaradas 

Pl'ecisam ente porqllea Ipaiol(ja dos mi li tantes dcs!igados, preQiosa ajuda. Sendo assim, e pre
do P. reagiu pronta e positivament~ as solici- ciso que estes camaradas, e nao s6 eles, se , es
tas;ocs da luta, e que interessa anal izar aque- forcem para encontrar os meios de receber 0 , 

les casas de urn ou outro camarada que se man- « Avante» , e outras pubiica.;:oes do Partido. 
tiveram a margem da Iuta, ou mativeram a mes- PO)ee1:f1, .com li gas;ao ou sem ela, ouvindo ou 
ma rotina no seu trabalho como lie nada d e ex- nao a Radio, tendo Otl1niio a imprensa, 0 que 
tnlOrclin{lI-io se passasse. A batalha pal;a ultra- e preci,so 'e que cada ,cal;l1arada se compenetre 
passar' os travoes, os caciques e todos os que, da r esponsab ilidacle que ca·be ao Partido e por 
pOl' UIna fo rma ou outra d ificultam 0 desenvol - tanto a cad a um dos scus mi-litante~;~ na activa
vim ento do traball10 do Partido e a sua liga- .;:ao e condu<;ao das massas, .pam a ,iuta contra a 
Gao ils massas, e nma bHk-11ha urgcnte, sem a exploraS;ao capital ista, pe~;~,d~moq-<lc i a ;e a l i
t ravar c sem a vencer, nao se pode pensar em berclade. 

=-------~~---------------------
A OR6ANIlAClo LEGAL DE MASSAS 

BASE PODEROSA DO MOVIMENTO DEMocnATICO 
t!i importante hataiha poli tica que os demo- slveis porque se soube criar uma important(!; 
H Cl'atas portuglleses acabam de travar no rede de Comissoes democraticas a escala nacio

terreno das e lei.;:oes fasci stas foi uma nova pro- nal (embora ainda muito longe de bastar ), as
v a da importancia cia organiza.;:ao para 0 de- sim como os indispe nsaveis meios de trabalho~ 
s Cl1voIvimento e sucesso cIa Iuta anfifascista. com o sedes, aparelho de propaganda, etc .. Se e 

E sta batalha e os exitos politicos alcan<;acIos certo que as maiores atens;6es e esfors;os se de
no teneno das e leis;oes fasdstas so £oran~ pos- yam oriental' sempre em primeiro Iugar para,. 
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as cell1ros mais impodantes d o Pai,s, n ecess<i
ri o e rcconhecer, porem, que 0 c9mbate se dc
senro l()u de m:moira muito desigual, tanto a 
escala distrital, como nacional. E isto foi assim 
porque a organiza<;ao de Comiss6es d e m ocni,
tieas niio se prccessou com a intensidade e lar
gueza n ecessarias em todos os disi ritos~ 

Manter firmemente t o eIas as estruturas or
gi'll1ieas e meios de trabalho cria dos e , mais do 
que isso, !-efor<;{t-los e amplia-los e a grande 
tarefa ciue so coloe3 a to dos r; s democratas e, 
em primeir.o lugar, aos comunistas. 0 movi7 
men to derDocrittico 86 so poden\ desenvolver 
a luz do dia 1)0 assenia r em ostruturas organi,
cas s6lidas,-- populares. 

As batalh;ts poJi t icas e sociais que se avisi
nham-lutas reivindicat ivas elei<;6es sindicais. 
recenseamento oleitoral com vista as pr6ximas 
« ~tei96es» para as ,Ju n tas de Fregues ia, come
mora<;ii.o do 1.0 de Dezembro e do il l de Janeiro, 
i,l co ntillua9iio e c1esenvolvimento das que se 
"{e m travanclo pe la li1erta<;ao de lodos os presos 
poli ticos e am nistia total, pelo termo das guer-

PC 
ras coloniais, pe ab .<;ao da censura, pela li
bcrdade sindieal e 0 dil-e ito .cIe g reve -impli
cam a neccssidac!e de fonnas de organiza<;ao 
p r6prias c ate a cria9iio de movimentos espe
cifi.cos a escala nacional. 

:Umf\ slas t<\refas mais urgentes e im portan tes 
que to dos os democratas unitarios e em pri
meiro lugar os comunistas, tem a sua frente, 
e a de a~segural- a marcha do 1110vimento de
mocr <ltico., impondo a sua legalidacl e pela for
<;a cla sua l1niclac!e, organiza<;iio e ac<;iio de mas
sas. Para alcant;:ar esse objectivo tao desejaclo 
pe la maioria do nosso povo, e concl i<;ao incli sc 
pens{lVel, manter, refon;ar e alaj-gar auclacio
s.amen te as es t rutu ras organicas criadas antes 
e du rante 0 periodo q. eleitoral », a P.apta -las ?t 
s itua9ao presente e as novas brefas que se Ihcs 
colocam, cri a r ou tras estruturas e l igar a acti, 
vic!ade d e toclas ~fas as massas popular es, con
ti nuando a aplh:ar e desenvo lver os processos 
democr<lticos .f:!~ t rabalh9 que tao bons resul, 
t ados alcan<;a ram, 

A organizaQ8o decide tudo 
A experiencia mostrou 111ais um a vez que, cle

po is dc tra<;a da tuna orientac;ao con-ecta e de
finidas as tarcfas prat icas a realizar, e a organi
za<;iio que d ecide tudo. Se es t a n ao exi ste, ou 
nao se cria imediatamente, t an to a orienta9iio 
como as tarefas serao simplesmente letra morta. 
Tal r ealidade de novo se revelou aos olhos da. 
quel es que mais directamente estiveram en
volv iclos nos com bates pe la liberclacle no terreno 
«eleitoral ». S6 teimam em a niio quere l- vel' 
Itque].es que e.speram alcan9ar de mao beijada a 
L iberclade e a Democracia ou por meio de Ulnas 
tantas expos i<;6 es mais ou m en os incisivas aos 
chefe s do E staclo e do governo. , 

Lit onde, hit celTa de urn ano, os de moeratas 
sou beram criar, manter e defender corajosa~ 
m ente as suas Comiss6es demoCl-Micas; h\ onele 
<\ juventude, trabalhadora e estudant il , e as 
mulheres organizaram com algu ma anteceelen
ci a munioes e col6quios para expor e debater 
os seus problemas em liga<;ao com a si tua<;iio 
polit ica actual e cria r paralelamente um mini
mo cle estruturas organicas para coordenaI- a 
sua actividade; h\ onde se v inham clesenvol
vendo 3c<;6es r e ivinclicativas de vario tipo ten
do a orientil- las e a coordena-Ias Comiss6es cle 
Un idade e outras formas de organiza9iio ; I{l 
onele os trabalhaclores levaram a efeito r euni-
6es mais ou menos larg-as para debaterem os 
seus problem as de classe ligados a situac;ao po
liti ca que se v ivia; la onde se confiou na fon;:a 
inesgotavel das massas populares e se aplica
ram processos clemocrMicos de discussao e de
cisao - la onele tudo isto teve lugar, 0 movi
mento democn{tico rompeu com maior for9a e 

di nHmismo, clc3<lilvolvcu-se e alargou-se com 
mais ra piclez. 

Yencendo as d ificuldades de v,\ria especie 
que 0 governo e 2.l.ltoridadcs filsci tas lhe pu
seram no Camill.ho logo qu e abriu 0 periodo 
«ele itoral», () tn!lvimcnto democn'itieo podc 
come<;a l- imediatamente a r eal izar mui tas clas 
t arefas prMicas qu e a s itua<;:ii.o exigia, deub-o 
cla orientac;;ao tI'a9acla anteriormellte, quer nas 
reuni6es a escal a dos distritos, quer nas r eu 
ni6cs nacionais de c1eJegaclos das Comiss6es de
mocraticas clistritais. Desta forma, pode orga
nizar com r elativa rapidez uma am pla re de dc 
novas Comiss6es democr{,ticas nos locais de 
trabalho e de estudo, de freguesia e cOllcelhias, 
profi ssionais, d e jovens e de Il1ulheres, absolu
tamente necess{u-ias para leval' a bom lermo as 
mil e uma tarefas, grandes e pequenas, mas 
todas importantes, que a situac;ao exigia. 

Ao contra rio, la oncle se par tiu do zcro, hi 
onele erraclamente se pensitra qu e 86 ap6s a 
ab ertura ofic ial c!a campanha « eleitoral» cra 
possivel fazer alguma coisa, acreditanclo cega
mente na espontaneiclacle das massas, os de
m ocratas e as massas viram-se privados da ar
ma poclerosa da 01-g-aniza9iio, absolutamente in 
dispensaveJ par a vencer as c1ificu ldades postas 
pelas autoridacles fascistas e real iza r as tare
fas que a situa<;:ao politica Ihes colocara. Desta 
d eficieneia resn!tou a impossil iclad e de se che
gar a toelos os centros mais importantes dos 
respectivos distdtos e de se desenvolver u ma 
ac<;ao polit ica mais eficaz, tanto em mnplitudo 
como em p rofunclidade. Desta deficiencia re
sultou ainda que nao se puderam aproveitar 
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A clas~e opei'~ria 
forQa vital do 

massas trabalhadoras e as 
movimento democratico 

A rica experiencia dos ultimos mcscs, e parti
cularmente durante 0 periodo « eleitoral» mos
t rou assim, com tocla a evidencia, que la onde as 
Comiss6es denwcniticas que se organ izannJ1 
~ou~eram Iigar-se as massas po pularcs sem sec
tar!smos, a ilctividade politica foi mais intensa e 
larga, caracterizada por grandes reuni6cs e co
loquios pal-a debate dos problemas nacionais 
mais cadentes, grandes comicios de massas, pro 
paganda escrita e fa lacla, manifesta~oes varias e 
organiza~ao de novas Comiss6es democr{lticas. 

Se mais cedo se tivessem vencido os conceitos 
cstre itos de actua~ao, por um lado, c opodunis 
tas c conciliatorios, por ouho, sob a falsa i
deia de que p movimento democnHico, para se 
desenvolver, devia flssentar em personaliclades, 
mais importantes passos se teria dado. Apesar 
de nao ter tomacio a I?,rgueza necessar ia e que 
era possive!, a partici]la~aq activa e org'anizada 
da classe operaria e das massas trabalhadoras 
em varias zonas inclusiriais e camponesas deu a 
for~aa coesao, 0 dinamismo e a combativiclade de 
que 0 movimento democratico carecia para ga
nhar a sim patiae 0 apoioactivo das hll'gas massas 
populares e impor-se a camarilha governante co, 
moum movimento de opiniao quej,\ nao pode ser 
igno l-ac!o nem menosprezado. 

Os grancles comicios e reuni6es de Almada, 
Mo ita, f$aixa da Banheira, Alhos Veclros, Pinhal 
Novo, Montijo, Marinha Grande, Alp ian;a, Bo
badela, Santa Iria, Vila Franca de Xira, Porto 
c muitQs oub-os, de menol' grandeza (pOl' falta 
de recintos), realizaclos em Moscavicle, Baixo 
[{ibatejo, Amador-a, Pero Pinheiro, Lisboa, Gui
maraes, Porto, Alcanena, etc. mostraram a evi
dencia que a classe operaria e a for~a dinami
zadora do movimento clemocratico. 

Apesar da burla do recenseamen to, no qual 
na pr;\tica, os oper;\rios e a gTande maiOl-ia dos 

trabalhado l-es cia cidade e do campo nao estao 
inscritos isto sem falar j {1 nas outras falcatruas 
fascistas, foi precisamente em zonas inclustriais 
ou de concentra<;iio de trabalhadqn~s rura is que 
a Oposi<;ao democrMica mais se afirmou , quer 
batendo a « Uuiao Nacional» (nos concelho s do 
Barreiro, Moita e A1piar~il, c nas fregliesias da 
Cova da Piedade, Amora, COlToios, Pin hal Novo, 
Sarilhos Grancles, P6voa de Santa iria, Santa 
!ria, Alverca, Tqjal, quer alcan<;ando as perceJl
tagens ma is elevadas (Sei x al, Montijo, \'ila Fran
ca d e Xira, lvla r inha Grande ~ (;uirnarfies, e no 
conjunto distriial de Setubal e Lisbo .. ). E isio 
nao sucedell pOl' aeaso. Sueed ~u porque os tl-a
balhadores unidos, firmes , organizados e vigi 
la ntes, souberam mobilizar as massas e impi'll' 
a sua pr6pria fiscaliza<;ao na([uelas localicl ades. 
Tal facto colo~a perante TIl)S, comunj~tas, novas 
e maiores reEiponsahilidades tanto no ten-eno 
cia organiza~ao (iemoCl'fltica legal co mo no ter
r eno cia organiza~~o das massas trabalhaclonls 
para dil'ig'i r e coordenat- as Iutac; reivindicati
vas nas empresas enos sinclicatos, como, e aci
ma de tudo, no terreng ~la Qrganiza<;ao parti 
cUria, que preeisa cle ser fQFialecida e alargada 
sjmulti'tneamente com espirito de responsa bi
lidacle, audacia e confian~a nos novos comba
tentes que a luta revelou. 
Tel' bein presente esta realidacle, com indo 0 

que ela implica de responsabilidad e, seraja um 
paSSQ anclaclo pelos militantes comunistas para 
prosseguirem, ainda mais confiantes, finnes e 
esfOl'~ados do que antes, a tarcfa de ajudar a 
c1asse operflria e as massas trabalhadoras a cria
rem as formas de organiza~'lo legais a escala de 
f{,brica, de local de trabalho, zona, r egiao e na
cional , para di r igirem e cool'denarem cla me· 
1hor maneira a aCQilo politica e sQcial legal dos 
trabalhaclores. 

A UNmADE SEM DlSCRIMiNACOES NA lUTA PElA UBERDADE 
E UMA ARM A PODEROSA E POSSh/El Df AlCANCAR 

Nel!hum perigo maior ameara neste momenta a 
mooim ento democratico qlle a poderem COilS ide , 

rar·se as c eleir;6es' para 0 A ssembleia Naciollal co
mo a object iva supremo (ia actual (ase de luta e Da 
deI' cOllsiderar-se que, realizada 0 previsivel buria 
«eleitoral >, a inieiatioa politico e a aq:ao legal da 

• 
Oposit;:ao (icam ('sg-otacias. 

o gooerll u (az llm serio esforco, atraves cia pro
vogundo e de ameacas, para criar llm tal estad(/de 
espirito na Oposi; ao eli certQ qUe proel/rard de fac, 
to', e nao apenas ern palauras anular or; sucessos a i
canpados no liltimo ano pelQ movimento liemocrati· 
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co, op6r.se a .continuidade da slla acryao e orgoniza· 
rao e redu;;;i ·lo flocamellte as condi90es de ilegali 
dade. 

Doi 0 importancia para 0 movim.ento dem ocratica , 
no curto per io d v que r esta ate as ( elei(:6es ), de C'J{l 
so lidar as f)osir;()es ganfla,-,,' no ana decorrido e de 
assep,llrar cond i<;:()es para pross(?guir a I Il ta para 
o /(im das (, e /cir;: 6es). 

o (lUe esta eln jogo na Ch(Ullada batalha (eleifo 
rat), fl aO e a alternatinQ durn a f71aioria /ascis ta O/! 
(Ilu rla maiaria democratica na Assemblela IVacionol, 
llilia vez que c/u.'!Ia barla <eleitoral) se trata. A al· 
ternat it'a impC/ia t a e outra: ou (COIll O pretende/)/ os 
hscistas) a COlllirillar;:aO da pricar;:ao das liberdades 
mais eielllelltares , a reco/ldur;:do da O/Jos ir;ao a com, 
piela ilega lidade, 0 regresso ao imobil is lno saloEa 
rista mesmo que coberto oela demagogia < liiJerali · 
zQnte }; au (como r eiT)indicam as democratas) a de
fes(l do ter-reno gnnho no llLtilll0 ano, 0 recnnfleci 
mento a titulo permanente da existencia ic-gal da 
Opos i, ao democratica. da sua interoenr;:cio rw vida 
politica, do Slla orJ,.;anizo(5(io e meios de p r opaga n da 
e , por c!sta formGr (I o.lJettura danIa fl{,){)uj"ase dacirla 
nGciona /, em qlie se f)onila t ertno GO m onop6/io 00 -
Utico fasc ista e se abale profundamente a dita dnra 
e as sua estra!u r as tradicionais. 

Este e um objectivo central, imediato, que, nes ta 
rase da luta. a Ooosir;:ao democrdtica nao oode ES' 
quecer 11m so momento e para alca llr;:ar 0 qual tem 
de trabalhar com afillco , s entido das rea lidades, 
ciaresa cle perspectivas e orontidao de decisoes. 

A seT a lcOllrado esle objectico. 0 mooimento de · 
mo cra tico veria coroado de pleno sl1cesso todo um 
periodo de lu w , e con seguiria luna oit6ria oolitica 
transcf!n a'ente , a ile quase se {Joderiacollsiaerar uma 
viragem historica na situa9ao pol itica . 

Seria entr,etan to navegar em ilusoes, pen
sa l" que a vi turia do movimcnto democrMico 
por estes objectivos imcd ialos cSt{l facilm en
m ente assegurada, 

o fascismo dispoe do aparelho do Estado, 
das f01"(;a8 armadas e repressivas, da imensa 
oxganiza<;ao burocrMica e admini strativa, dos 
recursos Inateriais da n a<;<lo e das vantagen s 
que c\{\ a com pleta falta de escrlljJUlos. A po
tencialidacle do movimento democrMico r esi
de no ap oio popular, n a devo Gao ao ser v i<;o 
clos interesses do povo e cia p,\tria, lla f01";;a 
moral e r eYolucion{lria que confere uma caUS,;'l 
justa. Contra os pode rosos meios materiais do 
fascisll1o,o 1l10vi m,ento democnltico, nesta fase, 
nao di spoe de oilir,is acmas que nao scjam 0 re 
fon;o da sua unidade, a ampl ia<;ao do seu tra
balho d e or g an iza<;-.ao, a ampla participa<;ao na 
luta poiit ica das amplas massas populares, 

Um clos mais importantesJactores dos slIces 
sos do m Oyimellto democrMico ·no ano clecorri 
do reside na u ni dacl e cia ac<;ao estabe!ecida en
tl'e antifascista de todas as ,tendencias. " : 

o espirito un it<'t r io anilnou a inicintiva pal~.a 
desmascarar a cle magogia «Iiberalizante» de 
1\\. Caetano e ih e ciaI' a r esposta adequada, A·· 
nimou as gran cles ae<;oe., de ·massas da c\asse 
oper{u'ia e d os estu da.ntcs que estao na l"lliz 
cla ampla base de apoio do movimentocle 
mocrMico, da sua clinamiza<;ao, da , sua com
hatividaele,. · da sua fil'l11eza. politica. 
, 0 espinito;unit{lrio 'f1n imou . t od o esse gral1-

.dl0so' esfor<;o, vindo da base, yin d o das ofi ci 
n as, das loc,alidacies, dos sectores profissionais, 

9 

paj-a dotal' 0 movir 0 cle mocratico com urn 
decisiyo instrumento de Iuta que um ano atras 
era p raticamente inexistent c: uma a m pla e d i
namica org;miza<;ao agindo a luz do elia e im
pondo a sua legalidaele. 

Saudamos caloj'osament e t oelos os elemocra
tas poriuguescs BOSSOS innaos de combate, ho
ITICnS, 111ulhe l~ es e joven s,-cat61icos progr es
sistas, sccialistas, Ii b erais, hom ens d e esquel-': 
da-quc Beste 2nodecorrido , ccrrandofileiras~ 
souhej'am p{,r acil11a dos interesses d e g l'upo 
O~l intercsseR Buperior es do 1110vimento demo~ 
cr{\tico no seu conjunt o , tornanclo assim pos
sIvel que fC definissenl objcctivos. conluns a 
todos as alltifasci stas, que a O posi<;ao assentas~ 
se a Eua activielade em mel odos democraticos', 
que sc Chan13.SSC1TI a ac~ao e organizaSSelTI nl i
Iha res de actiyistas, que se criasse um am plo, 
vigoroso e l'enovado 111 0yi mer;. t o unihlrio s,em 
discrimina<;oes, que sc pudessem as.simpor,e~ 
cheque a manobra demagugica « libe ralip.(lte» 
do fascism o e faz er yitoriosal!lLente ..Irente jls 
ten tativas para silendar a voz ela Oposl<;ao de
mocratica e popula r. 

J! 

E eerto que, clescle a incapacita<;ao de Salazar 
c a £onna9iio do goyerno de M. Caetano, se ma
nifestaram tendeneias e concep<;oes diversas 110 

lI1ovimento antifascista. Uns elesmascarando a 
demag'ogia « liberalizante» ~e 9,eci9.iclos 11 ilc<;ao 
politica antifascisla conseqllente; outros iludidoB 
pm' essa d emagogi'a,e t entadBs ao compromisso 
com 0 r egime, Uns yoltados paraa ac<;ao das mas
Has populares; outl"OS para as di l igencias de bas
tidores. Uns trabalhanclo para \l ma, larga orgitni 
za<;ao llui taria; outr()s cont r:ariando tal organi
za<;ao a fi m de fazerem pnlvnleC0r, a presen<;a po
Jitica das suas pequenas esiruluras de grllpo. Uns 
insistinclo corajosamente em cham ar ,unplos 
sec:rorcs a luta pelas reivj ndica\~6 es ilnediatas 
fn ndamentais; outros limitando-se a marcar po
si<;ao e contrariando 0 alargamento cla a c<;ao no 
senticlo das massas. U ns defendendo m dodos d e
al~o(ln\ticos; outros prete ndendo paternalmeptc 
impor caciquismos e impeclil-participa<;aocI-ia
dora da base, Uns defen den do a unidade sem£les
cri m inaG6es; outra s pl'ocurando anecla r a ac<;iio 
polit ica os sectores de esquercla, considerados 
COlno aliados cO lnprOlnetedorcs aos 01h03 dos 
fascisias, ou como inc6mados entraves a pretcn
<;oes hegemunicas. Trata-5e de I'eais cliferen<;as 
d.e c011cep<;ao e de atitucie, que nao S110 produto 
duma co,Pjuntura, antes tem profu n das r aizes 
d e classe . 

No ano clecorriclo p6s em eviclene.ia quais a.q 
coneep<;oes que se ajustaram a situa<;ao e as nc 
eessidacles ci a luta e quais as que ent ravaram 
e prejudicaram. ·'· 

Se a Op08i<;ao podc entrar na ehml1ada «(cam 
panha eleitoral i)) C0jnO lun podel'oso e dinfun:ct) 
movimento, isso .devc-sc i.t firmezH no com 
bale a demagogia (diben\lizante'i dos tascistas, 
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'n d efesa in t ransigente das' reivindica<;6es fu n
damentais do movimento democdtico, a cres 
cente l igaGao cIa vanguarda com as massas, ao 
serio esfon;o de organ iza<;50, ,1 clcfcsa e con so
licIacao cIa uniclac1e de yast os sectorcs antifas
cist~s scm d iscrimina<:;oes. 
: I~so deve-se tambcrn a que, no ano dece n-ido, 

os profundos senlimenl o:; un it{ll-ios existentes 
no movimento, os altos c:~cmplos de nnillilde 
dados nas g r eves operar ias e nas l u tas dos es 
ludantes e as exig~n~.ias , premcntes das m aRsas 
no ,sentido da unidade, . .cont iveram, rcd u zira m 
e n eutraliza raln em l<:p~ga l;-,lC?cEda as t cntatlvas 
~Ie ce r tos sectores, mais concr~,tamente da Ac
<:;50 Socialista c m ais precisam en te de a lg uns 
dos seus. dirigentes, para fa ZerC1TI v~ingar cr ite
r ios divisionistas, para arredarem.)da luta legal 
os comun ish s, para im pedirem a form aGao dum 
lar go movimento apoiado nas massas, pa ra al
capGar e m uma legalidade p referencial e 0 ex
clus ivo da r epresentat iv idade da OposiGao. ,. 

Cu riosa fo i vel' e OUV i, alguns daqu e les que 
ao 10l1go d u m ano inteiro levantaram t oda a 
especie de ohstlku los a unidad e, declal-are m -se 
osten~iva e veemen temente por ela, n o preciso 
m omento em que espeetacular men t e a q u ebra
Yam. E revelarern novamente preten soes a uma 
sit ua<:;ao p r eferencial fazen do ao m ovimento 
u nihi rio acusas;oes su sceptive is de dar em pre 
textos ao governo par a conte8ta r a sua legali
dade. E apresen tarem em t res d ist r it os candi
dat uras clissiclentes sob a sigla de com issoes qu e 
se intitulam cle « Unidade Democrc\tica ». Mes
rno parao lhos despr evenid os,isto nao e politica 
de unidacle, mas demagog-ia u n iUll-ia. 

o m ovimento d emocrat ico nao se enfr-aque
ce antes sai fortalecido, a u nidad e nao se com
p romete antes e facilitada, eXjJondo a n a tUl-eza, 
os objectivos c os prej u izos dc tal at itude e in
sistinclo ao mesm o tempo, sem qucbra r as p on 
tes e procuranclo pelo contrilrio r cfaze- Jas, e m 
que a desuniaQ ete antifascisias so ao fa scism o 
ser ve e e m que _a ,unidade sem discriminaG6es 
na lula pela l ibelidlld e e um a anna poderosa e 
possivel de aJ canGar. 

" . 

No momento q ue aclua1 men t e vivemos, os 
interesses do movimento democn\tico, 0 exito 
da campanha « eleitoral» a consoliclaGao de p o
siG6es t endo em v.ista a luta para,al em das « e 
leiG6es », exig'em qu e 0 fogo das haterias dem o
craticas se COl1cent re no inimig'o comum: a 
ditadura fascista. 

Por isso, nao d eix an do de t ir a r cl os aconteci
mentos as necessar ias Jis;6es, combatenclo 'a s 
t endencias negativas, vigilantes em l'el a<;,lo a 
eventuais aC90es d ivis ion istas ou a even "i:u ai 
revivescen cia do colaboracionismo, ins istimos 
em que as divergencias nao devem emperra r 

" 

a tuta de toda a Oposi9iio contra a ditadura fas "
cis ta. . 

A existen cia de m ais de uma lista da Opos i
Gao e m t res d ist ri tos e se m cluvida lim m al . Ni'io 
b\ pon~m razoes para dramat iz,t-Ia. Seria la-, 
nlcn b'lve l, se, n a cf'l ln panha « elcitoral», no a.pre .
v e itamen t o das condiGoes exccpciona is ,\bel:tn'l 
n este p e ri oclo, v iessem ao primeiro"pl<i llO con
fli tos , ch oques e acusa<;oes entre corr entcs e. 
candidatos cia O posiGiio. As divergellcias l1a a." 
m\.lise cia situaGiio p oli tica, acerca do$, ohj ect i". 
vos u lterior es, ,'\cerca de fOI-mas cle aCGao"d e .. 
m et od os de o rganiza<:;ao, e com mais razao zan~_ 
gas , amtIOS, co rtes d e r e laGoespessoais, despei-, 
tos , llaO se pod e m sohrc po r ao qu e ha de co
m um a tocl os os seetores ant ifascistas. . 

Todos os de mo cratas dizem estar (Ie acol-do 
com a plataforma aprovada n a r e Ul) iao de S; Pe
dro de Moe!. Nessa plataforma ha i-eivindicaGoes 
(como a Reforma Ag-r{lria, a nacionaliza<;iio de 
tocjps o~ hflncos e missores, ser viGo$ de satlde gra 
tuit<is;,a r~sqlu9ao pacifica e politica i1as guerras 
nas~ col6nias na base do r econhecimento dos di
reitos dos povos aautodeter min aGao, e v,irias ou
tras) cuja r ealiz<l<;ao implica un,\a m ll dil11<;a de 
r egime e sobj;e fl S quais, ex istem ced amente se
rias cli fe renGas d e cOllc ePGao. Tao seriasq~e al
gUllS que assinaram .e ~m, certomomento invo
cal-am essaplat aformn seapr essam agora a apre
sentar pr-ogramas que e m larga medida a r ec-
tificam. " ' 

IH tambem na plat afor majeLvindicaGoes d e 
cadete r i1nediato (como 0 d ir e ito de r eu n iiio, 
de associaGao, d e g r evei d e liv r e ex pr,essao d o 
pensam ento e d e il)formaGiio; a l ib ertaGao d e to 
clos os presos polH icps e 0 livr e regr~sso dos 
exilados ; a cxtin<;aQ da P ID E, clos tr ibllnais p le 
narios e das m e <.ljda<> de segu ran<;a por delitos 
de opiniao; a autonomia clas 11l1iversidades e as
sociaGoes cl e e studantes) que, COl1st)t \lem objec
tivos comuns com Illn mesmo scntido pa ra toclos. 

Nao se dev em p Oll pa r esforGos para que, na· 
luta pOl' esses objectivo's, se IJl u ltipliqllem_ini-:. 
ciativas dos d e mocratas independentemen te 
das !istas qu e apoem.·,. ,, ' " 

T ocl os di ze m querer a ul)-idacl e. Q.,le as pala
vras se traduzam e m aetos.Que l>.s proqlama
Goes unihl rias corresp onda ni ·acGoes co'm u ns d e 
toclos os seetores sem d iscrirrrinacao. 

A unidade est eve 11a r aiz dos socessos dum .. 
ano cle luta. A u n idade e n ecessaria para asse~ 
gurar novos exitos n as lutas presente's e naq ue
las que nos esperam. Que se t o'rne indestruti
vel a u n idadc soldada por um ana de ltl ta. Que 
o movimento lInit{lrio. artifice dos soceSSM nes
te, complexo periodo, mantenha firmemen.ie ·a· 
inicia.tiva nas suas maos. E que se p rOCI'.re se m-· 
pre alm-gar a acs;ao comum a todos ([uant os. pr e'. , 
teadem varrer de Portugal a ditaclura fasc ista . . 

( Da alocllffio de A. CunhaZ (/ R .P .L . em 16 de Ollfubr o de 19(9) 
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