
) .' 
AI't037.o-lIi SERIE-N.o 16'-JUNHC DE 1970-~~U;:O! l$OO ~ 

Pioletarios de tados os Peises; tJi\1I :~osl 

A batalha «(eleiroral~) no norte 
- Algut11SS ex perienc ias e ensinamentos-

Para nos, comunistas, a s «elei<;oes» nLlnca foram um fim em si nem a part icipa<;i'io na ba ta
Iha « eleito ral ;.) de te rminada por qua!quer tiro de ilusoes. Sabemos e tem o-I o tlfirmado muitas 
vezes que UITl Estado fo rternente milita rizado, como eo caso em regime fasci sta , sOr)1ente ]leJa 
for<;a pode ser derrubado. Mas tambem sabemos que para ajuda r a cri a<;:ao dum a situa<;:i1o r e;
volucion a ri a qu e tal permitn, nenllUmn fo rma de ac<;:ao pode ser des perdir;ad" . Q cam inllO qu e 
s e no s apresenta para 0 derrubamenIo do fascismo, e 0 do lcvHn tam e nto l) :Jcional , a que se 
chegani atraves da parti cipa <;: ao de urn nume ro cada vez mai or de pO i'[li ~uese s e de portug u(' 
sas em pequenas e grandes lutas de todo 0 tiro, e cono mi co, politico e soc iaL A pa i'ticipa(;ao 
na batal ha «elciio r a l II cnq ll adi'a·se, po is, na perspec ti l}a da lutu geral do nosso ("ovo, tenclente 
a ap roveitn r e a fon;:a r toctas as possibilidades de combate ao fafcismo na lU lfl peia liberdade 
e a democracia, tid a esta ~o mo pa rte ifiteg r,an te da)~lta pelo s?ciljtl .isl(1o. • ., 

£ dentro des ta per5pectlva que a anallse as «ele!!;oes» de Olltubro de 1969 tem de ser en
carada , pa ra dela se ti ra r provei to com vis ta a ac<;6es fhtura s. 

A/uta. « eJeitorai» 110 prossegaiInento CIa 
activjdade democratica. 

A riltim a ca mpanha «eleito ral» nao s urgill 
com o ponto de partida pa ra a acr,. ao dos de
mocra tas . Antes se et;quadrou neia e se inte
g ro u no p rosseg uim ento de uma acti IJidade qu e 
vinh a de t ras, mul to especi al mente a partir do 
agraVdmp. nto cla cri s e do r e~il11e com 0 nrelsta 
men ta politico de Salazar e a sua s ubstitui<;: an 
por Marcelo Caetano. 

No No rte, isto fo i assim , em maior o u men o r 
g rau, ll omeadamente nos dist ri tos de B ra ga, 
Porto, AVeiro, Viana do C as telo, ViSEU e C oim
bra, precisam en te naqueles em que mai o r acti
vidade viria tambem a haver durant e 0 pe riodo 
« ele;["oral •. 

Tal rea ct iva<;:ao, fo i fundamental mente im
pulsionada pe lo recrudes c imento das lutas da 
~lasseo Pltrari:l e, tambe m, por estim ulo da lut a 
trflvada pc los estndantes un iversihlrios. Ja em 
1968; a greVG dos pescadores de Matosinh os e 
h \TI. ll;I a rco importante. D epo is, entre outras, 
sao, ac<;:oes ass inalaveis no N orte: a manifes ta 
<;~o do l,() de 1'1'1a io no P orto, em 196Q, COlP a 
concent rac,:8.o de 5.000 pesso as na Ba ixa ; de 
novo a gre ve dos pescadores em lvlatosin hos e 
na Figueira da Foz; a greve dos pescadores do 

~ '-:.' , ,~< ;,r I,' . " •. 

bacalha u; a gre Ve",q.os ,openiri08 da Tabopan, 
em Am arant E' ; a pi.'lIraJis."l<;:ao e a c f) l1 centl'ac;:ilo 
do s trabalhadores dos Servi<;:os Niunicipa liza · 
dos de Gas e Electricid ade do P ortr,r' .fl;l con
centra<;:oes do pessoa l dos :;:)e rvjr;o.s lvt un icipa 
lizados de Gaia; as paralisa<;i~,Qs n,a Oli~'5, e m 
S . .loao da Nladeira; a luta pOl' l:Illmeu tu dos 
sa!arios, pela actualizacao do s_ coptql tos colec
t ivos de trabalh o, contra a exis t~n ~ja de r o mis
soes administrativas nos si ndica tQs' ~i,pela ele i
Gao de direc<;:oes de confian<;:a dos trabalhado
res, por parte dos me ta lu rgicos, dos te ~tejs, 
do s ban u l.rios, dos deJegados de propa ganda 
med ica, do pessoal dos tel efones , dos pa deiros, 
no Porto; por parte do s portuarios de Leixoes ; 
por parte dos texteis da Serra da Estrela; pO l' 
parte dos metalurgicos, do g motori s tas e dos 
e mpregados de escritoria de Brag a; pOI' parte 
dos, ~mp.l;egados4e Via na . 

Quanto aos estudantes, os grandes plenarios 
do Por tO, e a luta de Coirn bra com asse m]:.j eias 
mag nas ultrapassandc> 5.000 presen<;:as, a qual 
c!,llminou com a greve as aulas e depois aos 
eil ames. 

Na reacti va~ao pre· ~ eleitoral» do moVimentQ 
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democratico, ha a destaca r: 0 abaixoassin a do 
;]0 lV\ a rcelo co m mais de 1.500 assina tura s de 
Viana, BrtlQ3, Porto, Ave iro e Viseuj 8S corne
moracoes do 31 de janeiro de 19G9 e m varias 
cidades e v il as, COrll des t aq ue parD. 0 Po rto , 
lTlobilizando milha res de pessoas em ro ma~ens , 
sessoes e jan tare~ e 0 desfile de centenas de 
pessoas nQ P o rto apus a sessa o do Co liseu; o s 
protestos Go nt ra prisoes e apree nsoes de livros ; 

as mani fes ta c o Iidarieda de aos estudan
tes de Co irnbni aco mpa nhada s d e p rotestos a o 
?:!overno pela brilta! r e pressa o desencadea da 
sob re aque les ; a realizacao do II Congresso 
R ep u bl ica no de AVeiro, grande prova de vita 
lidade e de capa ci da de de organizacao; a cria 
eao de comissoes clemocntt icas e a sua reuniao 
a be rta , bem co mo a r ea li ~acao de amp las as
semble ias a im po r sitl.\ac;Oes qe fa c to . 

Uma. batalha con tra 0 f ascls1110 

Desde a imposie ao de u m r ecen"eamen to 
falsifi cado em q ue impediu a pa r tlcipac;ao cl os 
dem ocratas, ate a proibic;ao de propagan da na 
via pllblica, passando pel a censura do s gove r
nadores civis a propa~;anda a di8tr ib ui r pe!as 
limitaeeJes postas a con sulta e cop ia dos ca 
dernos e leitorais, fl 1110b ilizaeao dos regenores, 
de padres e de olltn1s pC880as pa ra exercerern 
prcssao econ lJ mica e amea<;:as ao aS 2;:-:1 to a milo 
armada na via pliblica n ljLl em distribuia iiStclS 
da oposiciio, faCtos este s todos oC(J!"ridos no 
Norte, 0 fa scismo tudo fez para desvirtuar 0 
verdadeiro sent ido da pa rticipa cao do pOl'O na 
batalha "eleitoral }) e para impedir mesmo essa 
participacao. 

Em todos os di shitos do Nor te foram ap re 
sentacl.as canLiida tu ras, facto que se vedficou 
peln primeira vez no reinado fascista. Com eg
cepc;ao de Bra:;!anc;a, os can:lidatos mantive
ramose ate ao lim. 

Pel a prirneira vez, os deln ocratas nan gun t 
(!Dra!T! par~-i 8. l't l tlrnn hor(:1 ~ pre~:a rfl \~fio e fl 

apreseii t3\;QO dss listas de candld8tu ~~ . Estes 
estl1V3tTl en} rnuitos casos escoihidos co n1 ~~r a:: 
de antecedencia. A (~ornlsse.o D e!Tiocra tic8. do, 
Porto foi a primeira. a fazer entrega do resPec
tiva p rocesso, logo em 1 de Setembro . !VIuito 
antes do perio do consideraclo pelo 2ol'e rno 
para os preparativos pre-« eleitorais», ja Illlm a 
assembleia com mais de 280 pessoas reaiizada 
no Porto era aprovado am pro jecto que viria 
a s erv ir de base a Platr.forlllH de S. Pedro de 
11'1.o e l. 

Em muitos casos, as comi sso es e os candi 
datos au foram elenos ou loram referend;::do s 
em am plas assembleias, como em V iana (eel'
CCI de 400 democrattls de todo 0 dis t rito), em 
Vila Reai (120), em Bra9,a (mais de 100). 

Onele 0 fascismo e !i min ou c andida tos (casos 
de B raQa e de Coimbra)l os den10cratas uno 
se deixaram desarm ar l1em inti mida r e apresen
taram rapidame nte outros em sua s ubsti t ui cfio . 

A partir d.e certa altu~a, a peia da c emura 
dOB governaclo re s civis foi quebrada na prEtti 
ca, 0 que foi tornado PLiblico num com uni cado 
da CDT:': de Colm!)):] . 

A pro ilJi(:f.o de proP8~;n(lda ri"[l via publica , 
nlH1C8. foi ~:lceit e. [',m 1-1~ ' ;:l ~:a , foi -p 'raticacio conI 
&Y.it(l l~ s \slema de p rc p8~ianda " po r ia -a -por ta" . 
E:\il Via;:a, os candi datos foram aos mais r e -

conditos !ugares falar com 0 pOl'o . Nc) c1istri!o 
do P o rt o, realiza ral11-se dilas C<irFlVanaS [luto 
move!, um a das quais nl1 ta r de do dia 5 de 011 -
tub ro, nao obstante 0 grande apa rato pe li e ial 
ju nto da sede co m vistas a irnp~d i - I a. C om mn's 
d e 60 ca r ros e grande entuf'i asmo popular, fo 
ram Dontos salientes: a romac;cm a pe a o cc
mi terio cia P6\loa de Varzim, -on de ru!ou llrt1 

c a ndida to, a concentra~i'io de cerca de 1.0-00 
popll]al"eS no largo da feil'a d:1 Trota, o nd e UlTl 

jovecl fez um cliscurso rel ampag,), a co n centra 
~ao bmbelll de cerca de 1.000 pessoEls em P a 
eO S de Fe r reira, COIl1 desfile de 300 ate il Ca
mara a cantar a «A Por tuguesa)' . Durante a 
manha , havia sido organizada umCl romagem 
ao cell1 iterio do Pra do do RepoLlso, em que 
participaram 4.000 pessoas com cal"t r.zes em 
q LIe se lia ({ .A.m nistia )}, « I-{egresso dos e:-<i!adoSi) , 
« Re~! resso do professo r Rui», «SoIidar;ehde 
n C oimbra», «0 governo para 0 POI/O », «Lt· 
l;ercia(L:,s politicas ». 

Nos ptinci pais distritos hou ve cobert ll ra 
qllase total de comissoes n os cort celhos e ate 
meS!l1O em 111 uitas freguesias. Quer nas capi
tais dos cl istr ito s q uer em muitos concelhos , 
funci on llram sedes, l"ealizando-se ai mesas re
dondas e debates sabre os 111ais variados pro 
blemns, encontros e ate 111eS1110 sessoes DO!iti 
c as. A sede do Porto comportava mats de 2.000 
pessoas e Ie'! se reaiizou urn comicio comemo
rativo do 5 de Outubr o . 

05 de Outubro fo i amplamente C0111emora
do , com romagens , cornicios , almocos, fog lle
tes e bandas d.e musica pelas ruas. 

Foram feitos ml1ito:? miIhares de documen
tos. S() no dia 5 de Outuhro, foram diEtr ibu idos 
no distrito do Porto 30.000 manifestos , 10.000 
exe1l1plsres do boietim n.o 3 cia COP, 150.000 
tarjetas impressas e l1iui tos outros documentos 
e cartazes. As com issof.s distrit8is do Porto e 
de Braga distrib uiram emblemas que 0 povo 
US3Wt na JapeJa . 

Em cont raste com a redllzi da assistencia a s 
«se,;soe8 de e sciarecime n to» aa U.N ., os co mi
ci os da Oposieao tin ha m pa r tic ipa(:i'1o de gran 
des massa s pnpulares, a t ingindo a!~uns 5.000 
presen cas e ma L" dando as candidaturas CDE 
:.;m verc1.adeiro ca recter de calldidat llras do 
p8 VO. A introd uCRo de peq ne nas inte r venc;oes 
nos in tervul os do s discurs os, des ignada s por 
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~ d~l1l\nc\as»~ el1~ qtl~ se d'eshlasca r%Vti. a fals i- fi r Ja dentr9. a , 1 IDtJi~~o das listas CDE em 
'dade dc, afirnEl<;:i5es Qove rn amen tais sobre a ig ualdade de ci rc u l1s ta n cias com as da U.N., os 
g,lie.rra c o lonial, o s p resos po liticos'; e,tc ., des: democl'atas po s taram·se a « porta de a r mWi» e 
p e r tou \1rande interesse no Por~o', pe l a sua ino - af procede ram il sua dist r ibui<;:ilo . 
((i:I';: ~O. No c om ic io,dq COP no CO,lisell, t al co · gni CoimbrDj c oi nc idi ll do com ' 0 pe rfodo 
1]),0 C 1I1 todos os oLltr08, vifl m-se gt,:.andes disti · «eie itoral ", em 13 de O u t ubro, par ocasiao do 
cos'. Nestes', lia·se: ,« Di reito a ~r'e~}') », <<400 1~ 
d . 1 . I A e1l1ba rque de 50 estudan tes cham ados para a o or.;-amen to e pa ra a guerra ,c o ol1la ",« S 
e le i<;:6es aca];an1 - a Ju ta cQ!lti!jU<:: >. t ropa, ma is de 300 pessoas partici param em 
. t~,a c idade ele Viana ,do C'lI1j:el0, pe rante a manifes ta<;:oes, g ritand o «A baixo a guerra co
recusa do cmttandante de lim quartel e m penni- 10n ial", «A baixo 0 fasci~m o", « Abaixo a Pide ». 

A participac;ao dos tra.balhadores 
!'; 

. Foi nos di s1x itos i ndusttialmente ma is de
senvolvidos qu e a ca mpanila adquir iu ma io r 
amplitude, ta nto quan to ao numero de reai iza 
coes com o quanta ao caracter de massas e 
ainda quanto a vivacldade e din a mi srn o . 

Os trabalhadores estivemm na base da cria· 
c a o de mui tas comissoes cOilcelliias e de fre
guesi a , fi zeram parte dest3s e rnesmo de algu 
m8S d ist ritais, constitlliram a parte 1118is nu me
rosa dos part ic ipantes no s comfcios , nas roma· 
gens e nas manifesta<;:oes de todo 0 tip o. 

M esm o onde nao se organ izaram ern com is· 
soes pr6prias e indepenelentes , houve na lguns 
casos iniciativas especificas, co mo 0 co l6quio 
para pescadores em Vi a na, com a prese n<;:a de 
60 pessoas,-as reur. ioes nas s edes de S. J oao 
c1a Madeira e Fi Queira ela F oz , lluma r e uniao 
s6cio-profissio na( em Coimbra, uma reur:j,!'\o 
d e 100 trabaihadores em Riba de AVe. O s ope 
rarios texteis da Ser ra da Estrela Est il)erqnJ na 
base da or~alliza\.i'lo de um comicio a i realizado. 

A participa~ao d os ferroviarios d os Qistritos 
de Castelo Branco, Coimb ra, Av e iro, V ise u e 
B raga na ~re ve de 20 ele Outubro, foi uma boa 
contriblli(;ao destes e um estimulo a lula de-
Illocratica no Norte. , 

!VIas fo i no cli strito do Porto que a particlpa
c a o da clusse olJeraria mais se fez sentir. A n 
tes e durante a 'campa nha, a sua luta sindical 
recru desceu. Foi 0 Porto 0 u!lico clistrito do 
Norte onde as t r aba lhado res se organizararn 
de fo rma indepenelente. Muito antes do periodo 
«~leito ra l », tin ha m ja constituido a sna comis
,~80 d em ocnitica ern que parlicipavam traba 
Ihadores das profissoes e empresas ma is im-

portantes . Elegeram u m elemento seu para a 
li s ta d e c andidatos da CDP. Todos os tra ba
lhado res integ: ados na distoital foram tambem 
pa ra a li por d esigna<;:ao .;:o) ectiva. 

Logo em O ut ubro de 1968, mais de 300 das 
550 assinaturas recolhidas no Po rte) Dura 0 
«clocumento das '1. :500 assi 'naturas" forar'n ob ll
da s pelos t rabaihaqores. No diU 7 de h[ovemb ro 
clesse mesmo ::mo, 40 trabalhadores reuniram
-5e num ja n ta r d~ conrraterniZ!H)10. 

Num ab~ixq·a ss in ado , ~ranJe nLlmerO de t ra 
balbadores r edam ou feriado 110 1.0 de Maio . 
T ambem com motivo do 1.0 de Maio, foi en
viada p,e lo c oueio ao gove rn a t\ot civil uma ex
posi<;:ao cqm as suas pr incip a is reclama<;:oes, 
conte<l do mais de 2 200 asstnatu,as. 

Enl Seternbro , snbscrita por Ope r£lri Gs de 
diversa s profissoes foi el1viada ao rrdnistro cia::> 
Corpo ra~oes um a e~pos i<;: {l0 em <jue se r e ela 
milva liberdade "indical e a libe rlacao dos sin-
dica tos das peias corpo rativas. . 

Varios Encon t l'Os de Trabalhadores foram 
real izados: em Man;o de 1969, com in a is de "10 
el e mentos de d iversas profissoes, participall ~o 
t ambern de legac10s de Braga; em Abri l, co m 40 
presen~as ; em 18 de Ou tubro, na sede da CD 
P, urn Encon t ro ele Metal lirg icos teve a pa rt i
cip a<;: ao de 300 trabalhadores das emp resa s 
mais importantes do Porto, de M a tosln hos, dE< 
Tro fa, de Valon!.!o, de Go ndonlaf, etc., pa rtici
pa ndo tambe m ° candidato dos t raba!hf!.dores; 
no me81110 elia e t ambl~rn fla sede, efectuou·se 
um Encontro de Trabal ha dores Sobre Proble · 
mas Sindica is a que comparecer1;llh ccrca de 
1.000 t raba lhadores . 

A actividade do. juventude 

Par ti ndo tambc m de actividades ante ri o res, 
lora111 -se formanelo grupos de jovens e111 varios. 
distritos, virad os pa ra r ealiz8yoes especificas 
cIa juv entude . E nl V iana) Braga, Gu ima rars, 
Fama licao, Porto, Gondomar, Aveiro, S. Joao 
da Mad eira, espi nho, Oliveira de i\ zerneis, 
C oimbra, Figueira da f oz, Vise u, etc., a jllven-

t ude organ izoll ac<;:o es ct1lturais e de convivio, 
aumentando se rnpre 0 ntlmero de pa rti cipantes . 
Estes f~rupos de jovens, viriam 'a t'f~ r papel eli 
n3 mi zador durante a campanha . Foram as ]0-
vens q·ue, chima rnaneira ge ra l, pOl' toda a pa r
te tomara m a s e ll ca r go a colage m de cartuzes 
e a distr ib ui ~aQ de propag<w da. 
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EI11 todo 0 lado , a juventllde levantou a rei- Em Viana d e . , houve uma reuniao de 
vindica<;;ao do direito de voto aos 18 anos. COIl- 69 jovens na se DE. '" , 
1id a iniCialmellte 1l11m d o(, nmellto dirigido !t As: No Porto, Stll'gil! tuna razoavel organiza<;ao de 
':,: rnblda Nacional e subscrito pOl' varias cente- jovens tr,,!balha,dores, a mais importa'nte orgalli
\l as de jovens do distrito de Aveiro em Dezem, za<;ao ela juvellfude ern 'todo .o Norte, agregalldo 
b ro de 1968, a sua volta varias cente'nas de rapaz es e rapari-

Corn a data de Man;o de 1969, cerca de 100 gas e que foi 0 princi palesteio ali d?, aCtividade 
jovens subscreveram um manifesto «A juventu- jlivenil. j:ntre as suas iniciativas, conta·se a 'rea
de do distrito de Aveiro., insistindo no direito liza<;ao de convivios, nllm dos quai s, em 24 de 
de voto aos 18 anos e virados ja para a partici- Agosto, estiveram presentes cerca de 100 jovens, 
pac;ao da juventude na campanha« eteitoral ».Em na sua !1rande maioria traba lhadores . Em 12 de 
Ontn bro , lan<;av3m uma pr6clama~ao de apoio Outubro, numil reun i:lo efectuacl1 na sede cia 
~ C3.ndidatura CD.!:;l diyulg}ndo S!il:ultan~aryl~n- , CDP e e!!1 qu e partic iparal11 mais ~e 300 jovens, 
Ie nela as suas relvtndlca'<;oes. Vanos CO'nv! v!os fa) aprovada !tlll'if (Ja rta r e ivindicativa da juno
juvenis foram organi;gdos, rellnindo sempi·e cer- tude tra i3alh'iQprfj. T~nJia6m os estudantes de
ca de 150 rap'lzes e r'lpariS'ls de varios concelhos. 1110cratas organi~_a ram j:euni6e s em v,irias fatal-

Em Co'mka, durqnte I') I)eriodo d€;;recensea- dades e Iiceus e editaramdocumentos. Na sede 
mento, foi eleitq numa aq191a asseJllbleia uma ,'Aa .CDP realizou·se!'uma ampla assembleia com 
Comissao Estudantil ' Promoto ra dQ,V oto. A,cr;:,o - , cerca de 400 estudantes, Oi'ganizado pelas'co
memora<;ao do 31 de J\\'peiro toi de ' ipiQiati y''l e rniss6es juvenis, realizou-so Hl11 comicio numa 
organiza<;iio da juven'tli'de, j';J 'l sessij:Q GOmelllQra, casa cie eSDect~culos dedicado a juventude!' , 
tiv-a do 5 de Outubvo tiveram entusiastica acei- , .NilS Iist:;s Cpr; do Porto e 4e Coij11bra, foram 
ta<;ao as interven<;oes dos jovens. incluidos , Ga ndidat.o s jov~ fl~. . 

A aCfao das malheres 
Tiveram tambem as )TI ulheres do Norte a sua 

participa<;ao n<a luta P;QI'itica .qeste periodo. 
Em Aveiro, saiu ' em ·f ·evereirp , d.e 1969 um 

manifesto, assinag.Q ' pot, <;3D mulheres ,r incitando 
it inscri<;ao femin:na no rece.nseamentQ -e a par
ticipa<;iio na luta: '« eleitoral". . 

A organizac;ao do B de Mal',?O 110 Porto, fOI 
uma importa'nte init;iativa das ,lTI ulheres. No con
viviD efectuado nesse dia. €'sti ve ram -cerca de 
800 pessoa. e nQ ~oi6!Jui p.r~a;li 7a do.a noite par
ticiparalTl l11l1rtas. cenlenas de ,con vIvas. 

As Iis tas de can'didatos democratlcos do Porto 
e de Braga tinham cada uma a participa<;ao de 
tlma mulher, , ', ,> 

Em Viana do Castelo, efectuou-se uma reu-

niao de 60 m ul heres. M uitos for'll11 os comici'os 
em que as l11ulheres ,ilsaram:da ,' P'liav'ra ou 'pre
sidiral11. Em vados casos ' as mtilhel'es fizeram 
parte de com iss6es re~ponsrr'Veis. No Porto, che
gou a haver Ul11a comhisao feminioa de ilpoio as 
car;,didaturas democratiea£, ;,. : I , " " ,-

E contlldo uma inlpartante . deficien cia qne 
em todo este periodo, no plano m'g~nfCo, 0 mo
vim e nto das mulheresnaotenhifqiado Ul11il base 
suficientemente s6lida para pro.se'guir, apos 0 
periodo «eleit0ral », a luta pelas ' l'eivJ n di ca~oes 
especificas das tnulhel'es portl1gu e~as, pelas 
suas reivindica<;6es demQcnHicas, em e~treita li
gac;:ao com 0 movimento ' democratico rio seu 
conjunto. . , . 

Problemas de unidade 
~ . ~ 'j 

Nos distritos eto porto e de Braga apareceram 
duas listas da oposi<;ao. A verdade, porem,'ie 
que a falta de unidade que Jevou a uma tal si
tuacao nao se proces~o,)J pessa a!tl\ra nem se 
circunscreveu a Esses dois "disi'l'it()s . .Yinha de 
tras e tinha raizes mais (li.ndas. :, ' ' 

A ASP sempre faiou de <"eo li14at;'a.o de' forc;as» . 
Nao era a « unidade dos democratas sem discri
mi nac;:ao> a que visava, a qlial sej~1prefoi a base 
cia unidade democratica (e outranao fazsentldo 
num pais onde a existencia de partidos e ilegal ), 
mas a uma coliga<;iio estabelecida pel a clrpulae 
nao ja de personaJidades mas de forc;:as ou ten
dencias. 

Nao e demais afirmar e repe tir: a coliga<;ao 
de for<;as pretendida, baseava-se em atitudes cli ~ 
criminat6rias e em posi<;6es anticomunistas; nao 
era uma forma de coli gar tE'ndencias, mas uma 

form a de exc1uir tendencias. Nao e demais afir
mar tam bei'll: com toHasaS' suas 'mariobras, a 
ASP vis:i\vae ' visa obter urn tratamento prefe-
rencial por parte do!<overn'o. . 

.N a reBlidade, a A.SP nunca desejou a unidade 
mas serviu-se dela, ~: pese lsso as suas repetid as 
afihna~6es de serem os «campe6es da unidade ". 
o que a A$ P sempre desejbu(e para que tra
balhou) foi procllrar aglutinar 'a sua volta todas 
as outras correntes e 'personalidades democrati 
.cas, prestigi ar-se, refon;ar-se e sair d~ campanha 
'« eleitoral» ' como partido orga;-:izad \il , 0 lmico 
partido .legal da CJposi<;ao, a qual, Il,a falta de 
outras organiza<;6es partidarias lega is , se incor
porariam todos os que nao foss em fo mullistas. 

Tl1do fez a partir de cerU altura para dificn!
tar 0 desenvolvimento da organiza<;ao l1nitaria. 
Sao disso exemplos, a recusa desde 1968 de par-
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ticipat- na a'c tividade ltnitaHa de Braga; a sai da 
da Corn:ss3o do' Porto m.ais o u menus :1a mes
Ill a altura (a sua liltima pa'rtis: ipf\Siio ?CJui em 
re ll il ioes de unid acle da ta da flp rova<;::.'i.9 ao «do
CUll1ento dus 1.500 assinatul";:ls »', 0 ,'quat pre 
t endeu boicotn r (ILmndo se tratou de 0, assitHlr; 
n cnso da scssi:"lO 'comemorativa do 31 de Ja.
neiro de 19G5J no Colisell do Port o, euja orgE
ni za(1'w e elabo racao ,da lisia de oradores cha
mOl! exciusivamen te a si, rec usa ndo toda e 
qllalquer forma de tra ba!ho com urn e unitar io 
em materia p repa ratoria e orga ni zativa . Sao 
ai nda provas di sso , a ' quebra ' de negociacoes 
no Porto para a form a cao de urna lista lini ca, 
qu e se de;~ (;' nrc l al'am em julho, as eSC U3as para 
retornar eSSflS negocia<; oe8, Cil1 Sete mbro , a 
rCCU5a agora da C EUD do Porto, para forma 
cao de urna co missao paritaria com a CDP a 
fim de se organiza rem ern conjun to as come
mora\,oes do 5 de Ol1tubro, em p lena campa 
nIla < eleitoral. , e toda urna serie de manejo5 
noutros dis tritos do Norte, co mo Visen e Cas
telo B ranco , par exemplo. Ou t nt prova de falta 
de interesse unitario foi a pro posta demas16gi 
ea de discutir co lect iv8mente e de resolver por 
compromisso a s d iflcu ldades existe ntes nos 5 
distri tos onde e m qualquer dos ca sas havia 
provocado a divi sao (Lisboa , Porto e Bragt:l), 
faz(;ndo assim depende r a unidade tium dis trito 
dEl u n ida de nos outros .dois, quand o os pro b le
mas em cada di"trito eraln cliversos. 

A falta de !unidade prejudicoU 0lJlovim eh to 
de rnoc~at}co e a Illt/f do povo portugu es. So 
flO fascismo aproveitou . I11as apesar das man o
bras e dq~ tentativ8S para retarclar toda a ac~ 
C;3'), a s 6 e rnocratas npis c Ollseql1entes bni ram
-oe, allancararn ', e levaram a praiica urna uni
dade combativa. 

Nocapjt l)!p de U1}idade, a posi (;ao d o )lOSSO 

P a rti doe, .,cr1ll;ra e , l negu ivo ca . Consideramcs 
qu e el<;l serve, qs intep;sses do po vo portugues 
e q ue e objectillam(j!l1te possivel nu ma base de 
igua\dade de dircHos, ~elll dis cri mi nacao de 
qualquer t ipo sem que a!ienemos, n8 e'ptanto, a 
nossa inde pendencia e a lL1ta ideo!or;ic a c omo 
pa:-t ido de vang uarda da class" opentria e das 
massas trabalhadoras. Co ns]deramos meSrDO 
que, ai nda quando nao e xi sta uma unida de or
giinica , e sempre possi l1 el a realizf;cao de ae
c{)es comuns antifascistas enti'e t odos os de
m 0 e r a t as. 

Ha no e nta nto qne destrint;ar e n tre un ida de 
dem ocnlti ca legal e unidad e antifas cista ilegaJ. 
Quanta a primeira, semp,e te mos defendido'e 
conti nuamos a defen der a "unida de de demo 
cmtas sem' d isc rimina \,3.o ». Se se tratar no en
tan to de unidade nurn plano ilega l, af sim, e s 
tamos e s~mp r e es t iv~mos dispostos a uma 
IWidadecoin , ,l? aseeJTI ,pa rtidos, ~rnp03 ou ten
d (~ncias, em que 0;; nossos represe nt::mtes, co
mo todos cis das outras correntes, se a pres en
tern como t al. 

I ·· f · °A • J: · ~1 Je · !CfetU::UiS J!81VlllUas 

Na o obstante os exi to s assi nalados na Il1ta 
<: elcitorai ", eo t el' est::! constituido lima im
portante batalha contra 0 fascismo, varia~i clifi 
c iencias e erros se verificaram. A sua a n<':lise 
criiica int e re s s a, teI;1do em conta a mel ho ria 
futura n3 actividade do movimen to democra tic\) 

o eleitoralismo foi um mal que se verificou, 
em maior o u meno !" ~rau, um pouco por todo 
o lado , I,nesrno qii a 11'(jo s e fazi a prof iE s i'io de fe 
contra e le . Por vezes, 0 eJ ei t Drali srno df'ixava 
tambem trai1sparec~r ilusoes legali8tas frente 
a demagogia,,, liIJeralizante» . 

liouve desd.~,i i1 ic:io lima preocupac;ao domi· 
nante de ir ~i boci:l, ua;; urnas, por pa rte de Va
rias comi.ssoes e de des tacados dirigentes de
mocrati cos. N\uito cedo a Oposicao 0 dec!arou 
expres8amente. Fe-l o colectivamente na reu 
niao de S. Ped r o de 1\'10el, em 16 de Ju n ho. 
Havia-o ja d cclarado a C om issao de Braga 
num do clImento c!atado de 13 de Abril, em q ue 
se afi rm ava «d ispu ta r as elei<;6es com intencuo 
d ecidida de as vencer, sejam qua is forem os 
entraves q ue nos oponham ». Afirmava· o i ~lua l
mente a Comissao do Porto ern documento 
apresentado nesse mesmo dia na Reu niao 1':8-
cional efectuada em 1-\1co ba<; a e e m qu e se pre
conizava: «Disputa peJa Opos ic;ao Democratica 
das pr6ximas elei rxoes tegisla t ivas, quaisquer 

que seja m as cDn di c oes» . Outras C o mi ss oes 
afirm Hram-no tambe,'11 logo na altura de apre 
sents,rem .o s candid,atos eu de publicarem os 
seus primeiros ma nifestos : 
Est~ ppsi:;:ao, topw da naquele morn en to, foi 

urn erro tactico, Po r, um lado, cOl1 stitl1ia urn 
cheql1e em branco pa.ssado ao fascism o, mesmo 
qUfln do se afi rmava Ititar-se pel a obten.;:ao de 
ga rant ias de seriedade do acto « eleitoral " 
pois ,~ prio r i se dizia q ue se iria 8S urnas em 
quaisq uer condit;6es. Por outro lado, l1ao pod ia 
senso, levar as rnassa s e os pro prios dirigentes 
a desarmar na iuta pela conqnista dessas ga 
radius. E foi 0 que em muitos casos suce deu, 
n ao obstante te r -se verificado algumas r e pre
sen tat;oes e protestos ao governc. 

o p roble ma centra l em Abril, Maio , Ju nho, 
etc., nao era 0 de decidir s e se iria ou nao [is 
u.rnas em 26 de O utub ro (!), dec isao que have
na que tom a r em momen to oportu no de acor
do com 0 d e ~;e !]l"Oia r da pr6pria campanh a e 
com ° que ness a lt u ra melhor servisse a luta 
gera l do povo r)()rtt\~ u e s. 0 que havi a nessa 
ocas iso a faze r era aproveitar em c he io todd 
o tempn para reclam ar a sa t isia ci'io eta ~1 a!"an
tia efectiva d e iiberdade de organizrr <.: ao, de Ii 
berclade de pro paga nda, de fisc ali za(;ao dos ca
demos e do ae in ({ eleitQtal », e' faze r IX~,O dE: i" 
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sas garantia~; de realhar amplos debates e de 
mobil izar ilS maS3as para aCi;oes c oncretas nes 
sc sen tido; d e levar a organiza<;:ao a os co nce
Ihos e as fre9,uesias ollde e la nao existia; de 
realizar amp las asse mbleias, nas vilas nas a l
deias, nos locais de trabalho, para d ebate dos 
problemas cla.s rnassas populacionais e t raba 
Ihadoras; 0 que ha via e ra que mobifizar desde 
lo~~o as massas para a lut a por objectivos con
cretos, t3is como, a liberta;;:a o i mediata de t o 
dos os presos politicos, 0 r egresso dos exila
d08, a abo li;;:ao das medidas de segurani;a, a 
abolii;aO cia cenSlIra, a imposii;ao do reconhe
cimento permane nte da exis tencia legal da Opo 
si(;ao, a satis fsi;ao das reivindicai; oes ecor16~ 
micas 111ais urgente" das mass as t ra balhadoras, 
o d ireito a greve , 0 fi m ~a gu e rta colon ia l, 
u ma viragem na politi ca e~te rna. .' . 

Em relai;ao a tudo is to,Jql com9 se.dizia r~o 
docum e nto do C.C. do P,c.P. de ffi"gosto ae 
1969, «Nao se trata de objectivos a apres~m ta r 
abstractamente como ideias a atingir, mas de 
obj ecti vos concre tos de luta para a q ual 5e de
ve mobilizilf a op in i/io, chame r as massas, eriar 
sernp re que possivel estruturas propria> e mo 
vimenlos nllcionais, adoptando em cede e a so 
e em ceda momento as for mes adeq uadas de 
BeeBo )) . 

() decidir-se p rematuramente sobre a ida as 
urnas, escudava ·se na. afirmai;ao de que as 
massas estavan\ desiludidas qua nto a desis ter. 
cias anteriores e qbe se nao Fosse logo de i:1icio 
declarado ,pubiica einequlvoca ment e que as 
candida.turas iriam ate ao fim , as pessoas nao 
eram mobilizadas pa ra a acc;:ao. Co locar 0 
problema assim, e encara- lo de fo rma eleito 
ralista, e considerar as «e!eic;:oes» como urn 
rim ern si e nao apel'la::; como uma das [Jluitas 
fo rmas de luta contra 0 fa"scism o , importante 
mas nao a principal ne rn a decisiva . 

. C olocar 0 problerna cle tal forma, e coloes.
-1 0 as avessas. e nao interpre tar devidamente 0 

sentir das massas. A atitude destas fren te aluta 
« eleitoral ", nao resuita de se ter ou nao d esis 
tido ern campanhas passadas , rhas de nao ;;e 
ter veri fic ado 0 seu correc.to apr"oveitamento. 
o que as massas nao compreenclem , e qu e as 
«eleicoes ~'l, se jam un~ firn ern si, porque sente n] 
que 0 problema politico portugues na o pode 
enco ntrar si a sua solUi;aO . 0 que as massas nao 
com preendem e que sejarnapenas solicitadas a 
assist ir aos comicios e depois a colocar 0 voto 
na uma, sendo de seguida mandadas para casa 
durante 4 [-In08 a espera de novas « e le i<;:5es >.0 
que as tlIassas naCt compreendem e que os seus 
p roblemas nao sejam auscultados'!' debatidos e 
depoi s orientadas sobre co mo lutar pelc\s silas 
reh1indicHcoes . ; ,' 

Outra cil!'acteristica do eleitbralismo, foi 0 
fac to de se nao ter levado a prEttica a itlta Or
~J,anizada p.or objectivos concretos; l1em criado 
nenhuma estrutllra especifica que continuasse 
essa lu ta para ah~m da campanha . As «cIci 
\oes»/ o )1'J IO/ sacrificaram tliQ.Q \) mais, H~ no 

entan to neste 9eP> lias importantes excep
c;: 5es a registar . c r'. ao o.la Comissao de T ra
balhado res do Porto muito antes do periodo 
«eleitoral» e 0 aparecimento de u ma forte Co 
missao d e Jovens Trabalhadores, tambem no 
Porto , Ambos os movimentos p rojectarsi:l ·se 
para alem da ida as urnas. 

o e ac iq ll ismo apareceu nal gur:s lados. Tra 
balho apoiado e m figuras c.lassicas que tudo 
decid iam (e m vez de comissoes) e que por ve 
zes nada faziam, funcion an do ate co n-; 0 travoes; 
comissoes formadas por 'pessoas Cj lic ni'to ndmi
t iam contestai;aO. As comissoes nao era:n ne 
cessarias; na al t ura prop ria apareceria eli! cada 
:local qllem distribuiase as listas e qlle m fisca 
li zasst3 0 \loto (! ). 0 caciquismo difi cultou Inui 
'to a acdl.o .~ oabrir do :frlO ilim en to as' maflsas. 
, 0 dirigisI11d ' foi outra. ,defi"cienci a ne~ativd . 
'As m3ss;;ls raramentefo'ram ,Qll,!m adas a d<::ci
dir durante aCt'ampar.ha, mfsnici 0111 ' quest5es 
irnportantes. Por vries nem as proprias co-
missoes. ·, ' 

Houvo em mu itos lados falta de trsbalho co
lectivo. Centralisrno excess iv o, po de r de deci 
sao em quest5es irnportantes conc en trado em 
urna ou duas pessoas. Per urn lado, «l1omens
-orquestras)) e, por outro , uma quantidade 
e norme de peSi'oas disponiveis que nao cram 
i ntegradas em comiss5es, que por vezes nao 
eram mobi !izadas e Hproveitadas e que, quando 
acontecia serem -llO , 0 eram de uma fo r ma 
passi va, com o meres exeCLl ta n les, 

o iegelismo tambem se manifestou. Urn 
exemplo disso , entre outros, foi 0 quase total 
sil eil cio sobre a ~uerra colon ial. J'llesmo quan
do abordado, 0 r econhecimento do direi to dos 
povos coloniais a autodetenninaci'io e a inde
penden c ia nao era colo cado, nom EiO pouc'o a 
clefesa de neQociai;oes imediatas c orn os ), ·o'Dre .. 
sentantes validos do s movirnentos de li be rtai;8o . 

Out:'ao; cleficiencias, nao menos de te l' ei11 
conta se veri ficaram . A importCincia da o rga
nizai;ao nao f01 sem pre e em to do s os 1adus 
compreendida . Tendo havido nalg un s d is tritos 
uma razoflvcl, mesmo uma boa l i ~acao a base 
a ligai;ao as rnassas foi muito deficiente, pois 
as comissoes de base nao re81izarftm, essa ln is
sao . Comissoes dist r itais e concelhias houve 
ate que raramen te reuniram. A importancia da 
classe openiria n50 foi, du m modo 9,('1'81 , tida 
na devicla conta . Salvo 0, caso dD Porto , em 
nenhu ITl outro distrito da Norte 1;0 11 v'e cail did~ 
tos represen tati<ios dos trabalhaciores, nem co
missoes proprias e indepe n de ntes de trabal ha· 
dores. Encon tros de candidatos com trabalha 
dores foram uma raridade. Ern nenhum lado $8 
a proveitaram as possi.bilidades de ida de can
didatos a fabricas e a ~!randes ce ntros de tra
bal ho. A falta de es tudo clo s p roblemas cen
cretos de cada dist rito, foi tIma lacuna exis ten
te na qLlElS€ totalidade destes . Os estudan tes, 
t endo dado uma boa colaborat;ao at0 mesmo 
na cri,u;:a c) de com issoes de base, actual'a rn de 
forma dispersa e pO lleo organizadEl. As mulhe-
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res, n ao foram sl1ficien temente ajudadas e esti 
m uladas a organiza r -se, a reali wrem acc;oes 
p r6prias, a d ebatarem os sew', probiemas espe
cifi cos. A propa ganda pa ra os c o micio s e a d is
tr ibuiGao d os convites de kgresso, deixou mui -

to a c1esejar. a ndiclatos aos merca dos 
e .;:1 oll tros centr"" e \:!rande freque ncia pop u
iar, na o foi r ealizad3 . Nalg un s di5tritos,9,ran 
des (l Uanti daaes de iis tas de \l OlO f ica rnrn per 
distribuir [Jor r,d! or!,1anizac;:'io . 

A aCfao do Par tido 
C hamanc10 as seus m iii tantes e simpatizantes 

it participa\J.o na bi! ta ll1a « ele itoral », a integra
'!"em-5e nas comissoes e a ajudarcl11 ,\ sua forma-
1;30 , a co13borarel11 na, m ais variadas tarefas e 
-iniciati vas; apelando para a ac~ao das massas e 
para 11 unidade de todos os democ ratas na bata
lha contra a inil11 igo comum; cr itican do poFIti-
,camente e caracterizando ideo logi camente lodos 

~ran de batalha pela Libe rclade de vem ser estn
dad as e assimil adas , em primei ro lu gar, pelos 
m ilitantes e or[!,3.1Iiza<;6es do Norte, assi m como 
por todo 0 Pa rtido . Es la e:<periencia deve ser 
tambem levada aos democratas e as massas . 

'bs que, fazendo alarde de afirma\:oes esque r dis.- Na actual s itua<;ao, para que 0 movimento de
tas 'Oil '~o!c)cancio-se e m atitudes oportl1n1stas se rnocratico prossiga em i'rente, p ara que se fo rta
remet!am a posic;6es c6rnodas de absteli~ao e de tale~a e se desenvoiv3 , e in dlspens2,ve J qu e se 
crit ica faUI, 0 Partido, vanguarda organizada da nao interio r i ~ e , que nao se fech e sa bre si pro 
ciJsse operari a, procu(ou estar na primei ra Ii - prio e an tes se abra a participr!(;i'io de urn 11 ([
jllla de combate na juta pelas reiv indica<;oes das mero cada vez maior de dem ocr"tas, iiidepen. 
classes rrabalh adords, na iuta pela Liberdade e a dentelT!ent(~ da tendencia em q ue se j;lteQrem. 
de111 0:raC13, olhos postos na lut?~ pe lo soci:d isrno . Na bas'e da luta pa r objec tiv()s concretos ina;-

Apesar disto , as deficie nc ias e erros co metic\o:; dia los e apoiado flilma organi za\;ao eficicnio 0 
neste periodo, ai ~~utl1a s das quais foram atras rnaleavel, 0 movime nto d emoc ni tico cleve 1110Di .. 
apoi1 t:::1 das, sao" enl ~rande TIledida, d eficiencias lizaf as 111ais 8.lTlp!as 1118.SS3S para in1por ao go 
e 'erros do proprio Parlido. Deficiencias e erros \!er110 a sua p reSl::.1Ga e a sua h:'galidade como 
dos miiitantes no sector. POl' este facto, as expe - grande corrente de opiniao democritt ica qUE: 
rie ncia.3 C~ l i ~i5 es res ultantes, q u er dos (~x itos que r provott se r na luta pelas reivi ndica~6es de l110 -
das d ef i c i'~n cias verific2.das no deco rrer desta c:r:iticas do p ovo p o r tugu es. 

'':'..i.';;'~';·t.'~~·L,;:.,,~:>,"-.! :.; ..... ~.,:~ogG")\:7rdllllt:~~!:'I!!::;~=F'~''1l''.l;1.:m''''''·l~l't'J>~17Oi;:1?,;,u':li";~~',~~:li'<r..l':..r.:=-'~·JN:;":"'~".~·J.>-=:.~;:-'=""~i/:~...loI:lI:Illi.:."f:I3:"~l~ f.N_~ .... -=i:t;.n:;f.lL'J1i':.~~...-x;.:y""nr~(I 

t"llftL1t_ ''''' ~~~ ~.~~ ~; ~ I A wt~ ~l ,,,4\ Uf ~~ H.lJ~ ~ ~ ~ ~~ r~ U fiU ~~ ariA ttt 1.¥i~~ 

A Gombativldade e a orgalliz3uao nn base duma vitoria 
hos come<,:os de 1969 a Ill!a da Trefiiaria foi , na zotl a indu strial de Sacavem - Vila franca, lim 

" deto!l adcr para a oncia de lutas que el1t2,0 se verificoll li aquEh importante r egi ao. 
N esta emp resa de Sacavem os operad os tem vi ndo a conqu istar, me rce duma Iuti persislentC', 

po r vc"hs tenaz e coraj osa, uma siwac:i1o salarial que, es(ando lo nge de corrEspond!?r aos jnstos 
, an seios des t raball1adores, os coloca, toctavia, nurna posi'~ao de rela ti va van tagem no contexto da 

rl.~?£ iao. .' 
Foi Inerce duma paralisa\;ao seguida de COl1 Cen trac;ao na gel:enc ia que os openirios cia Trefila-

ria an-ancaram em Janeiro de 1969 o 'pa:;;amento ao meso , 
P oste ri onne nte, em fins do 1969, 0 pessoal dos (Lri:TiOS ve Itle lhoradas as suas cotlclic;6es de re

mllnera<;ao ao mesmo te :-l1po que obrigaram a por de lilao a tentativa de classiflca:;ao elo pessoal 
por esca!6es com 0 objectiv~ de os prejudicar e a lcanc;; a:-n 'li nda aumentos de 8?iOO por dia (:-til 
bem como outras re £1a lias. 
, Na base d estas conq uistas eslil ll111 forte espirito de combatividade alia do a L!rlla jnsta noc;i\o da 

importa ncia da organizac;i\o, c3pacidade d irectiva e maleabil iclade na cond\ll;;ao cIa hita . 
,..~ 

[]if;:; COff1HJ a lata. pa.sson de )b;ffnS de 1969 para. 1970 
Na 2." quinzena de Outubro de 1969, e111 p le 

na campanha «eleitoral», uma comi ssao repre
s~nta t.iva clos tarno.s, 'engloba nclo torl~!S as S2C
<;.oes eta enlpreSo. , aVlstCl1 -Se com 0 chere do pes
soal a filn de apresentar tllna reivindicayao co
lecUva que visa va obter rnelhoria do s:lbsi dio de 
t uroo e ram bern a me lh o r ia ela rerei,ao di! 11Oite. 
Esta diiigen ci-a foiapoiada pela concentra<;ao, 

na cerea cia ernpreS3, do Desso al de d0is turnos . 
PCl'gnte as evasivas do cilefe do pess oal, os o pe
rarios yo! taral1l a coiocar os sellS nroblemas :10 

engen hei ro -che fe que entretan to'tambem apa
recera. Est e atirou com a responsabilidade da 
soiti,;: ao para 11111 clos pat roes, 0 e ng. jvleio , que 
en trando tambem na li<;a , cornec;a por ten tar in 
timidar os openirios. fac~ a firme;>:ll. ,testes Q-

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



..,!....~~ __ . .-....... ,,_ ..... _ 0 1v __ ·tI __ L __ lT.::..:.A __ N __ 'r·E _ _ ._.{i)..llI~~~""'. L, =--
eng. Me10 f i ll~e . s-e d esconh ecedo r da in su fi c il~;I ' 
ci,\ cia refei<;:ao Iloct urna ,. p rom etendo reso lver 
C 3te assun to e est udar it f cmo cieial;ao do subsl 
dio nllm cnrt9 es i):l<;o de tem po. Coni efeito , no 
pr;\w prprp eti eto 0 l?eSsoai obteve a refei<;ao 
com pie ta Ijaq q 2.° tilrr.o, e para 0 3.° acresce n
t:1ram mais lOSOO ao subsidio d e tllrn o. 

F:tce ao a'~r:l varnento do custo de vida, os ope
rJrios d:l Tr'e\')!a r ia IJaSSam a exig ir lIlll aum en to 
Qe ra i de s,t\irlos no fim de 1969. No dia 29 d e 
Delembro (enl lilgar u ma con cenh~a~ao e m apo io 
d~s diligencias da comissao de u nidade qu e re
clan1a tuna audiencia (L.\. ad!l1 in ist rac;ao. Conl o 
nao foss em recebidos, riO d ia 30 0 pe~soal voltou 
~ car~ ~l , sendo -lhes prornet iao que no dia 31 0 
en g. Nlelo os receberia no re ie it6rio. Assim se 

passo u rea lme nte . . 
N esta entrevi sta, 0 en~l . Melo 56 qlteria rect' 

ber 40 ou 50 operarios, mas acabOll por te r de 
r eceber un grupo de mais cle 100, No sen di s
curso, 0 d irector da em presa annnciol! qu e pe
ra ll te a imp ossib ilidade de dar "ill :1l! lilC nt o ge 
r&i, tinha estuda do u m p iano de 8scaio\': s que ia 
be nefici a r 0 p essoa ! com subsidios de prod \l ';iio 
p a ra ale m c.!.o salario base. 0 pessoal coplpreen 
d eu, po re m , que uma tal pro pos ta nJ.u era ma is 
que u ma t entativa de burll COITtO ta nias ou tras e 
r egeitou-a, sendo aplaud idas com p;dmas as i;> 
ter ven<;oes de v<1ri os operari os n es(e scntitio . 

o ano de 1070 e n troll em condi-;:ol' s de ~~ ra nde 
tensao entre os trabal hado res e 0 p"t~onato . 

A iiltbna f'a.se dB. lut81 .- obtida. nOVE:! vii6ria. 
No dia 12- 1 db 1970 comep a r e d ll<;ao de 

produ<;:ao para menos cl e 50o i Q • ria um a adesao 
qnas e to tal da n1assa traoalhado ra. Na ;; eC\;ao de 
patentagem do is tiU ,J10S tan tam qlle brar a unida
d e ela in ta. ]-I {l te lefonemas dir igldos p a ra aq uela 
sec;;ao mostrando ao p essoa l 0 e rrd em q ue es
tao incorr endo. A u nid3'~fe de ac~ao vai-se assim 
tornan do gerai e ma nte ril -S.e ate 17, apesar das 
in vest idas dos en carrcQados C das interv l;nc;oes 
dos en~le !1heiros que c-llegal11 ao ponto de des 
dobrar as velocic1ades das maquinas, mas que 
imediat;ll11ente eram rect ificadas. 

Entretanto dao·se renn i6es de a lt o nivel. N o 
d ia 17, Ii tarde, 0 eng . 11'1elo vol ta ao re fc it6rio 
para faiar com os openirios. D iz ({ q u e 5e est<j. 
em presenc,;a du ma agitac;ao, cOl;nand<,!da do exte
rior, qu e e 0 2contecimen to 111ai5 gr~ve que lem 
de er.fre ntar na sua car re ira de engenheiro» . 
Recua ql.lanto ao s escaWes d iz endo que ({ ate jul
;~ava qu e benef ici ava 0 pessoa l ". P ro poe um 
aumcnto de 100$00, que 0 p essoa.l nao aceita., 
_ No dia 19 a produc;ao l~ reduzi da a inda l11~i;> . 
A tarde 0 eng. Melo ma nda an un ciar qqe esta 
d isp osto a receber u ma comissao :-ep resentativa 

Ressalta dest3 corajosa lute, a existe~d~ dum forte esp"' " 
rHo de inicia! ivd e de comb ati v idJ3d e . E 6bvi o que este 
cS ;.J irHo n.do nasce Or) acaso e provem omna i ~Hta cons .. 
ci&n:ia de dasse , fomeon ~ad 8 atrave s da a r ga nj za~g.o dos 
op1e ra rics 6 de. sua unidade ern torno duma comis_s5o ho .. 
r.e'S~3: e firme, que. dl-En te d e pf.l~~on a~'J \i_e o se poe d e c 6 ~ 
coras, nern diantt: dos anlm o ,s exaltados se deixe ir ar e .. 
b-oqua d e!e s . Tu i ccnclusli tn parec0 · no s e S !H~ 11C!(:d para 
c o rnp reen der muitos do s i mportantes aspedos d e sta Ida 
1~"itor i os a . 

Perante as he."iitil~3es in 'ciais de alguns sectore s (s e ct;: ao 
ds pa tentagem L 0 resta nte pessoal nao sa deixa inti rnid ar 
e firme prosseuue na SUi: de termi n at;:a o . Este exem plo m e s
~ra como a lJ fJ idade cas rr::assa s trabal ha doras duma em .. 

, pr e:s a nao re! ide ~ 6 na j d e n tif j ce~ao gerai e im edia te de 
~cdos o s operari os cam uma de terminade iu ta , mas sim ~ a 

.ea pacidede da ma ioria e scl €lfecida supcrtar a s hesi te<; 6 es 
~ni.:iai:; da rni nor ia e ven ce - Ias no d ecurs o d o acr;a o. 

Urn Dutro aspc clo que se no s afig!..iro de re le von te im .. 
portan cia e 0 d a jusla c~pacid acl e de d irec9 ao demo n stra .. 
Q~ . f irma ~ coraiosa eo in iciar uma ac~ao '1ue, sem duvida 

do p essoal. Esta (, rapidamente formada e vai de 
novo conversar COI11 0 director. Este, volta a 
referir-s2 corn ar drC'dn6.tico :\ ~ravidade cia si .. 
tuac;ao. «C) que cst,! a acontecer e 11111<1 acc;ao 
subvers!\:a . Os resDonsive is estavanl .1£1 fora:~t 
etc, etc. Como re ma le final, cliz : «Estou disposto 
a nexociar COllVOSCO. Pe<;o -vos 0 fav o r de co n
vencere m os \'os sos colegas a re\om:,rem 0 tra
balho normaimente. l::spero gue reco nsidereis 
ate ao dia 21. Nessa Cllt u ra, se 0 lrabalho tiver re
cOl11epc\o normal n;ente ell negociarei con voseo". 

Ouvid o 0 pe £s oal, a (C ei'a~ e inte rrom pida. 
A g ua rda·se 0 d ia aprazado com ans.jGd~de . .A COm issao 

qu e nagocis corn 0 eng . Mo Glo ~ra z 80S cpe:--ariQs as se .. 
g ui ntes co n qui stas : _ . " 

- onula <; a o do s esc~l o e:::i - aUme :1 to5 gerais de 208$00 
(.8$00 po r d ia Mil); -- pa~"H' m par . 0 561.r io - base de 
50 0 11) dos premlos ob l'i d os entre M a rf.c e De:zembro de 
1969; - prome ssa de eiaO Ord lT DO dum pJono ~e assisiencia 
s os r cfol'm a clos; - descanto dns norss pcrd lcas na base 
de 1130 {er a de 1· 26,1; - oficiali zacao de rGl.p1!OeS reGu la
res do eng . Melo com <9 ccmisstio de unidede da empres :'!. 

o pessoui tem a Ilfi ida c.::c n sc iencla de que e~ con cess5a s 
arranc a das sao in~lIfic : cnte!, r.'li3!S h:~m tdm bem a nO:;80 
c o rie d e da vit ori a a! c,;-m <;ad o. Algl'f'\s operarics mois exa!* 
t'3dos panS!lffi que se de'1e re lcrn er a " cer a -'; 1 m~5 a meio
ria entonde que a lu ~a ti~ha en :ontr.£i d o urn e p d~' go acei ~ 
t§ 'r'e ! em que a uni c3 en ti da :::e que c e de !.! roi (.) p(;tronu~o . 

e lguma, desde 0 inkio , Irta d esencad e i:lf a r e.!.-i~ ~ en..::ia do 
pa tro nato . Nao llb r indo b r <.!cha.s untes colm ,s tando os qu ~ 
nasceram com a p ropria lura. A\ldacio so par~ resp o 1C! e r a 
mdinobra de !7 , 1 c::m UlTla redu. ~:a1J de prc.duc;30 aloda me i s 
5a l ie n~ e . me iejyel a pont) da n~o he!.- itar na retomad a do 
t.raba!ho normal como condi ~ ilo pan!! as nGgociac;oes do, 
d ia 2 1, 'I que lh es d~; L: a vit6rla. 

A q ui! e s la 0 ts sen,cial d a luta v itc rio sa dos c-pe:rari,?5. de 
Trt·rdq.r ia. 05 iPJmen!os nso sa_o in tleir amen te satlsratoi:O~ , 
m a,s h{i q u e co n side:oar q ue el ~ s .se segue m a outr::s v.ltona 
- B do pessca J d cs tUl'nO Si, que e les e stao na continu l j a cie 
duma li n h ~ de ac~ao que 0 patronato em V60 t~ m pro cu ~ 
rado quebrar com ma- nobras c:n ganos6s . 

Enr iquecidos co m rna is esta exp erie nc- ia, capaz-as de sa
be l'P.:m anali3a r os erros, q';~ t.f: lTIbem os hal os op~rario s 
da Ti e fil aria estarao tim c l,) odicoes de, num fufu ro F·r6x imo, 
arr onca re m novas e substBn cia is conquist as, 

Para!i~a n -:io ClI reduz ind o substanc:iElmen te a f: rodu<;ao, 
o pro letari a do I quando organizado e t::n ido obr igara os 
expJoradc re s & sblisla~6 rem QS seus legitimo s dire i IQ~ , 
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o mOYimento sindical em 
it luz do leninismo 

Apesar do baixo nivel de desenvolvimento das 
e~trtl t uras econ6micas do nosso pais, do seu 
gran de atraso industrial em rcla<;ao aos outros 
paises cIa Europa Ocidental, atraso que come<;a 
desde 6 ponto de partida da industrializa~ao e 
que perclura ainda hoje, 0 nosso movimcnto sin
dical, que assentou inicialmente numas quantas 
indLlst rias tradicionais e em actividades artesa
riais, [em fortes tradi<;6es de luta. Caracterizan
do-se de inicio sobretudo par uma grande ac<;ao 
mutl1alista, ele evolui progressivamente ate con-
9uzir, ao lon~o do periodo da Repllblica, a llma 
ellorme vaga de luta!' que mobilizaram muitas 
dezenas de milhar de trabalhadores pela melho
ria dos salarios, contra a carestia de vida, contra 
o desem prego, pelas 8 horas de trabalho e ou
tras reivindica<;6es. 
. Dado que nao existia entao em Portugal urn 
partido revolucionario da classe operaria, lll11 
partido que se glliasse pelos principios marxis
tas-leninistas da luta de classes, 0 movimento 
sindical portugues caminha, no plano politico, 
ate as vesper3S da implanta<;ao da Republica, 
qllase totalmente sob a influencia do Partido 
Socialista, partido que nasceu e viveu sempre 
preso das concep<;6es reformistas. Tais concep
<;6es deviam marcar tambem 0 movimento sindi-
01 dessa epoca. A partir, porem, do Congresso 
sindical de Ami ens (fran<;a) em 1906, e com a 
vit6ria nesse congresso das concep~6es do sin
dicaliwlO revo!llcionario, em oposi<;ao ao slndi
calismo reformista, viria a operar·se no nosso 
movimento sindical uma viragem de orienta<;ao 
que, quando da implanta<;ao da Repl]blica, ga
nhara ja boa parte das massas sindicalizadas. Diz 
Bento Oon<;a\ves em c.Palavras Necessarias» que 
«Em 1909, quando em Portugal se efectua II pd
meira Conferencia Sindical ( .. . ) ja os sindiea-

listas revolucionarios, com aigHl1S sindicatos sob 
a sua influencia, se instalarn em pOGi.;:6es, de 
certo modo s6lidas, de onde prosseguirao em 
progressivo combate contra 0 Partido Socialista». 

Com 0 acentuar do oportullismo dos socialis
tas depois da queda da tllOllarquia, por nm lado, 
e com 0 desenvolvimento do espirito combativo 
do proletariado nas novas condi<;6es objecti vas, 
por outro, e dada a inexistencia dum partido re
volllcionario de classe que canalizasse nllma jus
ta e currecta direc<;ao as snas ener~ias revolu
civnarias, a influencia do sindicali smorevolucio
nario,foi avan<;ando progressivamente na menta
lidade da classe operaria ate tornar muito poueo 
significativa a influenda dos socialistas,cada vez 
mais mergulhados no at oleiro doopo rtunismo 
de direita . 

Com a constitui<;iio da e.O.T. em 1919,0 mo
vimento sindical ganhou novas energias e entn
siasmo, chegando esta organiza<;ao a agrupar 
130.000 trabalhadore~ em 1922. No entantD, dacla 
a orientac;ao sectaria dos dirige ntes cegetistas, 'o 
movimento sindical havia de continllar a carac
terizar=s-e pOl' graves erros e desvios. Se no pla
no politico 0 proletariado andou sempre, ate ao 
advento do fascismo, a reboque da pequena bur
guesia, ajudando frequentemente a fazer e a des
fazer «golpes», no plano sindical caiu no secta 
rismo estreito, no oportUl1i S1110 de Esqueda e, 
quantas vezes no te l rorLilllO! Uma tal orient ac;,jo, 
imprimida pelos l, rineipais diri9,entes da e.O .T. 
nao podia deixar de conduzir ao descred ito, a 
tllll reeuo do ll10vimen(0 e a bai xa dos efectivos 
cegetistas, que em 1923 eram ja apenas de 90.000. 
Esta nresma orienta~ao desarmou ideo!bgica
mente a c1asse operaria, que em 1926 devia assis
tir apaticamente ao golpe de Estado fascista. 

Influencia da R.evoltu;a.o de Outubro 

Com a Revolu~ao de Outubro de 1917 e a 
constitui<;ao da LS. V. (Internacional Sindical 
Vermelha) em 1921 nasce nas massas trabalha
doms uma onda de simpatia pela Uniao Sovie
tica e desenvolvem-se fortes tendencias no mo
vimento sindical portugues favoraveis it adesao 
a LS.V. A este prop6si(0 diz Bento Oon<;alves 
em "Pala vras N ecessarias »: « A si m patia da mas
Sl sindical portugl1esa pela Revo\tH;ao Russa 
confl1ndia-se com a pr6pria LS.V .. A Sl1a longa 
experiencia de luta sindical, travada com a bur
guesi(l, indicava-Ihe, embora de modo empirico, 

que havia necessidade de passar a lim plano de 
form as de luta superior. A orienta~ao da I.S.V. 
propunha isso mesmo ». Entretanto a e.O.T. vi
ria a aderir, em fins de 1922, nao ha l.S, V. mas 
a «Associa<;ao Internacional dos Trabalhadores», 
que acabava de se cOl1stituir em Berlim, de ten
dencia anarco-sindicalista e Cl1jos objectivos 
eram mais a 111ta contra 0 cOJ11l1rli !' lll O e a pr(; 
pri a I S.V. do q ~ . t: 2 a iu ta p e!as jtl~ta s re i\' i nd kJ
~6es da classe opC' raria. A C.O.T. abandolla va 
assim a cOl1cep<;ao sindicalista revolucioll<lria 
para abra<;ar a concepc<;ao anarco·sindicalista. 
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io tl iAtLtt~N'f2 ~ .• 
S abre a d ife r en<;a entre uirt a e outI~a , clel'nos ados sindicatos vermelho s, a Comissao I li ter-S in
p ala vr,] a Be nto O on<;a lves: ({ Entre a co nce p c,: ao dica l, con tava 25,000 openirios ~ gnl]jados i\ cis 
(io Sindiqiis mo h~c\'olilcioni ri o , COl)l ,b -.tse 1lJ. prin c ipais sili dicatos do pais ». 
Can J de . /\ nl1c ns l l:' ~ concepc;~io aqa rc;:cj"fts l ndlca.
list a de Ber lii11 n lo hi neni1U l11 a d ifer e lH;a f U rI 

darllental. Eolio ambas [;10 ln timamente li gacbs, 
ten) ll,nla o ri ~~e ln tao CO lll UtI1 J que so .diferen<;as 
de form a ,is pa de rao d ist itlgu ir» (<<F'a lavras Ne
cessarias); ). 

Em fins d e 1924 di\ · se a ci sao na GO.T. com 
a saida do s par tida r ios el a 1.S.\1 " le va ndo m ais 
tarde i1 constitui:;ao da GLS., ( Co mi ssao I nter
~Slndi cJ i) adcn·.:nte da 1.S.\1, e ~i consti t ul<; ao de 
Si lid ic.ttos v ~2rnielhos . A C.CLT" a pegada ao seu 
SC~: l,li"IoE10 CJ,L vez ma is f.:ra z e gasian do a 
lTLtior p:nte CL1S suas enc l' ?_!i3.s no conlbate ao 
COlrllinismo e it Un ii\o Sov idica continua a des
rn oronar ·se. N o se u r e la t6rio ao VII COll~ res:30 
da I.e realizado cl n 1935 dini Bento Oon<;alvcE : 
"D uran te io ngos anos os a na rqn istas d o mi na rJm 
qnase com p letame nt e no l11 0 vime nto op u ,\rio . 
Hou ve te.mpo em que a C.O.T . co n tav,l cerca de 
100,000 ad ere,ntes . Nessa e poca ci ll1ovi!1le n,to s iri'." 
dical verme!tio nito exi sti a. N as vesperas cia fas
ciza;;ao dos ,sincliqtoc" em D ezel11bro de 1933, a 
e. 0, '!'. anarquista. dao contava jil mais c:jl\ei5,OOO 
aderentes, enqllan to q ue os ~entros d irige ntes 

Com ~ a~salto i o pode r em 1926 pe b g'i':l lld e 
burgl1esia reacc ion <iria , 0 m ovi m ento si!l liica l, ja 
ent ao em decaelencia pelo E;stado a qu e o. Hnha 
con elu zido a o rienta<;ao an a rco-sind!c J. lis ta , da 
C.O.T:, eli vi d ido, entra e m fra nca,confu s?10 e de
sorientat;:ao, a clop tar.,do, no f~ndill:nent al, perantG 
o go lpe d e estado fascis\a, l1rj a pos\dlo de e :;< 
pecta tiva, il espera do cjue desse e\ ",ie,sse. Diz 
ainda Bento Oon<;al ves em « Duas Pa l avr:\~» CjU \" 
« Varios dos militantes si ndicais e:dst2!ltcs su
Pnn ham q ue bas ta ria li m revit":dho mess iflnico 
para q u e a movimento sindica l e a libe rd adc de 
p cnsamcnto se resta bel ecesseEl . Abandunaniin 
o proprio labo r s ilidical. AtreJavam-se e at rda
va m 0 pro\etar ia clo a Ds chefes do reviralho, A 
C.O.T. entrava lla maior das ap:l(hiS », Entretall 
t o un1 ~rand e esfo r~o de reor~~a niza\:ao era e111-
preen d id6 p c los pa r ti dar ios ela I.SV. e cjlnndo 
em Ja neiro de i934 0 fasc isll10 8.:: sa lta os sindt
cal os,o m ovim e nto sind ica l estav3 ja eill franco 
p rogresso no pla no da o rgal1iza:; ~lo, C0l110 a tes
tarn os n{lm eros ap res en ta dos por Ben to Oo n-
<;;al ves. 

A fascl:uu;iio dos sindicatos 

A fasciza<;ao d os si ndica!os aeparoli co m :1 
r eaq;ao da classe o peraria, que se lan \;o u nal
.?tuns c8ntros llUi111 te ntativa. de greve revol\l
cio:i3.r la qu e vida a ser violentall1en te e S111a :;!ac1a 
pz::!10 f:1 scisl1JO e qne levar la a prisao de n,-jiilares 
de operarios e ~l deporla<;E,o de ce nt en as . T end o 
Linda; raze)eS ob jectins e sign ificando a justa 
resis tencia clos trab,tlhado res a se re m esbll!h a · 
d ()s dos (dUmas residuos de liberd ade que a inda 
til es restava l11 , a iiberdc,de sindi ca l, 0 mov imento 
de IS de Joneiro fo i conlncio, C0 111 0 tenta tiva d e 
greve ~lerai rev(}lucio ll <l ri a, nn1 !~ra ve erro . J a 
nessa illtnr:\ es tava c. laro para to el os os d id ile ll
t es m ais esciarec id03 do mo vimen to openlr io 
que nao havia cO ll ct i ~6es p ara lI ma greve n ovo 
ill cioniria. A este p ro posito d iz Be nto O o nc; al 
ves em ,< D iL'I S pa Javtas ": « Uma g rcve g e ra l re 
volucio n:,ria (! 0 desfecho d uma s itua<;ao r e volu 
cioli:ir ia ja atcstada nos fa otos; no estado 'de e5 -
pirito c no. atitu cle das proprias massas. Esta nao 
e ra de modo ne nh U111 a s it l[a~ii0 criada pelos 
aecretos qlle 0 18 de Jan e iro se p ropnnha COI11 -
bate!">"O ,,18 de Ja ne iro» foi urn prodllto d a,s 
co ncepc:5es aii[l rco-sindicaiis tas que continlia
vam a dom:nar no m o vim ento oper:\rio de en tao 
e , mu ito p artic ula rm e n to, nimB g rande maioria 
~O~ seus dirigentes. E'lJ1 yez c1 \ll1l IllOyimento-

geral de pro testo p:-tra que teria sida possivel 
m ob ili za r numa vasta esca la largas massas de 
(rabal hado res sob formas c1 iversas, inclll in do a 
grt,:ve, cain -se n um dosvio sec\ario qne, a par t fr 
a Ma rinh a Gran de o nde os o p edrios chegaram 
a tam ar can ta d a vi la po r a lg um as 110:'a5 e al~L1ns 
o u tros ce nt ro s operir ios o nel e as massas v ie ram 
para a rn a, se lim itou ao esto lrar dumas q uantas 
b o mbas e que de u pre tex to ao f:c'ts cismo para 
assesla r um d uro ga lpe n o l11ovimento operario, 
de q ue le varl a varias anos a refaze r- se. 

, Ap qs 0 18 de Janei ro e em res posta it impo
sic,:ao do s S ind icatos l'Jacionais rasc istas pe lo go
ve rno, os dirigentes ope rar ios esfo rc;a ram · se 
p or mant e r a J11ov irnento s indica l livre, organi
zan do si ndicatos ilegais. E sta o ri e nta t;: ao viria a 
revelar-se en·ada. Aos s indicato s ilegais , ca lh o 
ali ,ls a qualq uer o rganiza<;ao ilegal, vLlh am e 
ve m apenas os e le m e ntos d e vangllarda. Ap esar 
d os es fo r<;os em pree ndidos na orga niza:;a.o dos 
s indicatos ilegais e a p esar dal~;un s exitos r e lati 
vos, sobretudo na med icla em que os t q ball) a 
d o res contin navam la mbe m arredados do s S,i n
di catos N acionai s, e les nao COl1scglli ram rea1itar 
ne n h ul11 t rab alho de maSS1S. No « Bole ti m Inter
no do PCP », II S (~ ri e, !l .o 1, de fe ve re iro de 
1931, pode lerose: «A experiencia de 3 an os de 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



_ _ ______ . _____ o~ MILIT ANTE~-l.JW~rf!L1- 11 

trabalho sindical i1egal prQvou a insllficiencia 
dos sindicato s ilegai,s como m oio de lllta para a 
defesa dos interesses dos trabalhadoles. 0 Sill
dicato ilega l e em gel'a l COll1]Jos to POl' 11111 11\:;-
111ero restl'ito de openirifl s mais wanc;aclos e a 
sua actividade limit i\ ' 5e a pil9.!ioac;uo de jorna;s 
e \nanife s tos i!egai s ». 

A recusa a trabalhar nos Sindicatos N aciona' s 
ea o rganiza~i\o dos sindicatos cl andestinos si~ 
nHrca va que se ignoravam Oll nao se tinham c lll 
conta os princip ios len in istas d o traba.1ho ce 
m as sas. De facio Lenine tambe m tratou eS la 
questao com 'bastante larguc za. Referindo-se it 
r eCll sa d.)s comun islasalemae s ern traba lharem 
11 03 sindicatos rC8ccionarios, dlz Len ine €ln «0 
Esque rd i~il11o, Doeii<;:a In fantil d o Comunisl11o »: 
{Nao menos infantis e ridiculas nos devel11 pa. 
rccer 8.5 graves dissertac;6es rI1nito eruciitas e 
(c rrlveimente r evo lucionarias das « esqnerdas» 
al e rl1aes q ue pretendeln que os c0111 unlstas nao 
pode m nem devem mi litar nus sindicatos reac
cionario:o, qne e permi ti do rccnsar esse trabalho, 
q \le e preciso sail' dos si ndicatos e organiza r 
URYa « un iao operaria» com pletamen te nova , 
Iim pinh a, inve ntada p Ol' cOl11unis\as muito ~ell 

tiS» . E mais adlante t-enine acresc,"n la va : « Para 
saber aj :;da l- as massas e ~un l; ar a sua sim patia , 
{\ sua ad esao e 0 sen apoi o e p rec iso nao tcmer 
as di ficuldades , as chincanas, as ratoeiras, os tIl" 
lnjes, as persegui~oes ( ... ) e trabalhar absolu-

ta mente 1:\ on mass a. E preciso sabe r 
consentir todos dcriffc:os, vencer todos os 
grandes obst<lcnlos, a fim de fazer lim trabalho 
d~ propa9,anoa e a;;;it ac;a o met6dico, persevera n
t e , obstin ado e paciente nas in stitlli<;6es, 50cie 
da de" or\;an iza <;oes =- mesmo no seio das El2 is 
r eaccion,\rias - em tOGa a parte onne hc\ 1n 2o:'ilS 

proletarias e semi·prolet al"ia~ » ( Ob. Co lnp. cd. 
fr., t0 l110 31, pags. 41 e 48). 

Entretanto, a propria m agreza do s l,esultados 
obtidos no trabal"ho sindical ilegal 1110slrou que 
esse nao era 0 bom caminho . ja no seu rcl ato
rio ao VlI Con gresso cla I.e. Bento Oon~a l ves 
d ecla rava : « . . . do ponto d e vista pdtico , nos 
v cmos que os sindicatos iiegais nao r ealiza m 
nenhuma actividade de massas sC::ria» . . t\queles 
q :le ainda hoje continllam a d e fender a orga ni
zac;ao de sind icato s ilegais mos t ram que a expe
riencia e a vid a nao Ihes e nsiliaram nana. 

A pri sao d e Ben to Oon<;alves 10Ro apos 0 sen 
rCQresso do VlI Congresso da I.e. impedill que 
a ;ectifica<;ao pnitica desta orienta<,;ao no tra ba 
lbo sindical tivesse come\ado mais cedo. Embora 
no p la no t eorico se livess e rc c0nhccic10 desde 
eSS3. altura ql1C tal orient2<;ao e ra en'ada e que 
era l1cc c: u~~~t<o cc r ri~~i la, pouc dizer -se qu e no 
plano prat ico a virage m do trahal ho sindical 
para dentro do s Sinaicatos Nacionais so come. 
C;01l depois da reo rganizac;ao do Partido de 
1940-41. 

Vira.gen; no trabalho sindical 

A jll steza da viragem do trab alho sindical p8.ra 
dentro dos S ind icatos Nacionais foi pl e n:ul1ente 
confi nn;1.da ao lon\(o de quase tres deze nas de 
an05 de iuras da classe ope rar ia . As direcr;;6es 
p r in cipais em que se desen volveu a nova orien
tac;ao para 0 t rabalho sindical - entrada ern 
massa para os S.N., pressao sob re as dii'ecc;6es 
sincicais para obri\( ,i -I as a defender as reivincli 
cac; o es clos trabalbadores e a elei<;ao de direc
c;6es d e trabalhac':ores honestos goza ndo d a 
confia n(:(l da classe - permitiu 3. rea!lza-;ao dunl 
amp lo t ra balho de m3ssas . O s S .N. p lsss ram a 
ser frequentem e nte usad05 pelos trabal hadores 
COlll O z.rma de luta contra 0 patrona to . Ja no seu 
«In[o rl11 e ao Comite Central» em Julho de 1947, 
Man uel Rodrigu es dizia : «As massas com preen
dem cada vez mais, pela sua propria exp erien . 
cia q ue (, p os si vel obter pOl' intermedio dos 
sindicatos nacionais sensiveis rn e lhor3.s nas suas 
fond ir,;6es cle vida, d esde que se apresente ll1 
l1ilid:cs na defes a dos seLlS interesses. Por outro 
!ado convencem-se tambem da necessidade de 

colocar it fre nte dos sin c1icatos pessoas honestas, 
hom ens ded icados it SHa classe ... ". 

o aproveitamento dos S.N. nao podia de mo
d o n e ilhlll11 disp e nsar Ol ltras formas de organi
zac;ao u n itari as dos trabalhadores , sen do eviden
te qlle os S.N. , pela sua estrutura e natureza 
fas ci, tas , nao podium nem pode m ser os orga 
n1s111os dirigentes cia sua Inta reivinciicativa. 
Nas « Resolu<;:oes do I C onQ res so ll eQal do P. 
c.P. » em 1943, af inna -se que- « •.. a lilt" reivin
cJ icat iva de forma alqll!l1 3 deve ser confiada aos 
S.N .. As Cornissoc~s - de Unidad e (em sob este 
asp ecto ll111 papel decisivo~ . De facto as Co
Iniss6es de Unidade fo i a forma de orga niza;;- ao 
adequada que as massas encon traram p ara de
sempenhar esse pape! dirigente. Actuando so
bretndo nas empresas , ma~ sabendo Li.tilizm; 
tambem os s indica tos, as Comi ss6es de Un idade 
te rn deseIl1 penluldo lInl grande p::1pel na prO l1H)' 
cao e co nol1CrrO , das llltas re iv!!icHcativCls . Elas 
~ao a base (lun; movimento sinaica! de massas 
independe nte. 
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ReconllPcidas, toleradas au perseguidas pelo 
jJatronato e pelfts autoridades fascistas, as Co
tl1'issoes de U nidade, pro movendo a elaborac;: i'1O 
() ciiscuss'lO peli-ls ,nHf'SaS de cadernos rei vin 
t\ iCE:ti va>', abai:-IO assi nados, ex posic;:oes e peti
(;():: ;; ao p :lt rr)~atd e ao INT?, promovendo a 
reaiiz2u,:i:lo de h~presen ta,~u es e con centra c.:o es 
lias elilpresas , e . Iios ~indicat08, t em diri gielo 
rniih~r~s de PR\lUe}1aS e gr.~rides It!t'l~ da classe 
dperana e dout ras camadasda pppttla<;ao tra
balhadora. Constituidas gerdlmetite relos t ~i:1 -
balhaelores mais prestigiados e combativos 110 
;oeia da classe, sem consi derac;:ao das snas 
i deias polificas Oll rel igiosas, elas sao a expres 
SaD da ullidade elf! c!asse openiria na sua luta 
contm a exp\ora<;iio. Diz 0 camaraela A. Cun hal 
~ m « l-<um o a V i lo r ia» que « A utiliza c;:ao dos 
sindica tos fascistas deLI-se na medida em que 
se desenvolveu, se gener alizou, se tornOl! um 
pode roso instru mento a orgallizac;:ao unitaria 
cia cjasse ,operaria para a luta reivindi cat i va, 
na medida em que os trabalhadores se treina
r am errl millmres de latas grandes e peqllenas 
pelos sa l arios e outras reivindica~'oes» . Po de 
po is dizer- se que a utili zac;:ao em larga escala 
do;; sindlcatos fascistas pelos traba!llado r es e 
ac<;ao e efeito do desel1volvimento da luta de 
massas. 

Por outro lado, a ac<;ao das massas sobre os 
sinclica tos , quer pressionando, e muitas vezes 
oDriga nc\o ,as direcc;oes de rafeiros do patron ato 
11 intervir em defesa das reivind i car;:oes da cla i?
se, quer lu tand o pela elei<;ilo de direcc;:oes ho
nestas,levou ao completo desmasGar amento 
da demagoQia fascista. Tambem nos sindicatos 
os rascistas foram obrigados a mostra r a sua 
<i erdad.eira cara . Alem - das arVitrariedades e 
ilega liJades de to da a ordem que pao;saram a 
ser uma phltica currente nas assembleias dos 
sin elicatqs otJde estao instalados os serventll&
r ios do ps.tronato, 0 fascismo viu·se obrigado 
a adop tar L! ma serie de medi clas legislativas 
para im;edi r a e!ei;;ao de direc.;; oes dedicac1as 
a classe e q isRostas a Iutar ai pela defesa dos 
seus interes~es. As ulti mas alterac;:oes a l egis
Jac;ao s!n.tltcal !evadas a ·cab·o pelo gQverno de 
111. Caetano'" aDolind0 a homologac;:ao govern a
menta l das di rec;;oes si ndicais e que sao uma 
consp.q uenciada l on~a luta dos trabal hadores 
p,,: la libel·dade, sin di ca l, pretendendo ser Ea 
aparencia ulIla In edi da, dando satisfa<;ao aos 
trabalhadores; naq e f)iats que uma manobra 
demago giea enjD ob.jed\vo , e na verda de per
miti r ao~ fas cistas tim nl~\,qr controle sobre as 
elei<;oes sind icais. Em i)ez da homologa<;:ao 

~~ 

posterior estabe a homolo ga<;~o ' pre,vi ~ 
que se destina a Iirnitar ainda mais as possibi
lidades de elei c;:ao de direc<;oes serias, . . 

Mas todas as manobras e ilegalidades fascis
t as nan tern conseguido impedir que em t!1uitos 
sin c\ icatos os trabalhadores ten ham eleHo di 
r ec.-,:oes da sua confian.;:a. Ao mes 1l1o tempo 
que co ntinuarao a lutar pela conquist"a das ]i
berdades E.indica is, pelo di reito a grevy, etc, , 
os trabalhadores contiIitiarao a utilizar os siri
dic&tos hiseistas e continuanl0 a I ti tar ·para 
escorra<;ar de\es as direc<;oes de lacaios do __ 
patronato e as eomissoes aell1linistrativas ,e ele
ger direc<;oes de autenticos defensores dos 
seus in teresses. Lutandci de11tro e fora dos sin
dicatos , a classe operaria vC\rtu [~ uesa, no se ll 
combate contra 0 patronato e 0 fascismo, se-' 
guindo os ensi namentos cie Lenine e oricntada 
pelo nosso pcn t ido tem levada a ca!)o gran des 
liltas reiv indicativds e obtido belas vi t6ri as,de 
q ae sao exern pl o Illais r ecente ,as cje 19G9 ·quc 
mobi lizaram cerca de 100.000 traba!'melores. 
Sendo evidente que na's cOlldi<;o'es cio fascisl110 
as forrn as legais e serni -legais de organizac:i1o 
SJO insuiicien tes para di~igir as ,suas 1.iltas, a 
c\asse openi ri a tern de re co rrer tambem, e teln 
r ccorrido , a fo rmas ilegais quando a lu ta assu -
m e formas superiores. , . 

Naturalmente que ista nao si~inifica que nao 
t enha havido e nao continue a haver rnuitas e 
graves deficien cias e debil idades l1a luta sindi 
cal e reivi ndi cativa. Nem s'empre as Comiss oes 
de U nidade sao const ituidas pelos t ra balhado 
res rnais prestigiados e combativos; nem se m
p"e elas se apoiam verdadeiram en te nas mas
sas ou tem 0 apoio destas; nem seillpre as rei
vindicac;:oes e formas de luta sao amplamente 
di se u~ida;; de forma a torna-Ias sen ticias por 
todos os trabalhadores da empresa e estabele
eer a volta deias um a s61ida nnielade; nem sem
pre se tem sabido en contrar as 111ell1ores for
mas de organiza<;ao de aco rdo com cada fase 
da luta; nem sempre tem havido ulTl a jus ta e 
correcta co or..ien a<;iiD da Iuta na empresa com 
a lu ta no sindicato; nem sem pre se t em sabido 
u tiliza r ou utilizar sufici entemente os sindica-

. t os na lu ta reivi rtd ica t iva ; l1e111 sempre se tem 
s:lbido apro veita,: i odas as possiBilidades de 
escorra;;ar as ,direcc;oes de lacaios do pa trona
t o e do faseisl1)o e eleger direc~oes honestas. 
Estas debilidades e deficiencias estiio rIa ori
gem cialguns i ns\IGeSsos. Nao e contu go, nosso 
obj ectivo fazer aq ui essa analise, may tao so
mente dar um panoram·a, ainda que muij.<;> Ilmi
tado, do n0550 movimento sindical ao 10ngo de 
vcirias fases po r qlte tem passado. 

I " ' ,p , . " ~ ~ . t o. 

«A fidelidade aos prineipip\l e inseparavelda pnitica r evolucis>narja.A frente da c1asse 9.pe
r<lria e das massas trabalhadoras( 0 Partido Comunista . ?ort\llgtl,es , e c.ada urn dos seus, rti ili
t an tes comemorarao 0 centenario do nascimento de L eni nli!,juta,rldo eom entusiasmo e devo<;au 
~Qnt ra a ditadura fuscillta, peja demoeraci a, a independencia nacional, a paz e 0 social i sl11o ». 

(Oil, resQluyao do CC do PCP de Agosto de 1969) 
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