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o MILITANTE 

Quer dizer tam bern que 0 trabalhador, tcn- vindica<;iio camponesa, urn passo em fren te em 
do deixado de ser escravo ou servo, e agora rel;l~iio ao contrato individual. 
jnteiramente livre? De modo nenhum. No sis. Q que mais importa, porem, c saber se a fo r
tema capitalista de produ~iio, os assalariadps mil~ao e defesa das «pra~as de jorna)), no est<l 
estlio dependentes da c1asse que possui os meios po iletual da c1asse camponesa dentro do regi e 
de produ~ao (proprietarios da terra e das ma- me salazal'ista, e ou nao uma palavra de ordem 
qllinas, etc.); slio obrigados, para nao morre- justa e de interesse para 0 movimento de uni
rem de fome, a vender as suas faculdades dade camponesa, ese, por consequencia, con
fisieas e intelectuais. E nesse « neg6cio» for- tribui ou nao para a Iiberta~ao dos camponescs 
~ado, os patroes aumentam 0 seu capital, en- do jugo fascista. 
quanto os assalariados desgastam a sua lmica Que a « pra~a» e util ao movimento de uni-
riqueza: a for~a de trabalho. dade dos camponeses assalariados, prova-o a 

resistencia constante que 0 patronato op6e ao 
2 funcionamento normal das (I pr!lcas ». Assim , 

durante a luta contra a taqela de salarjo!l im " 
Pelo que acabamos de v.cr , e Se bern que posta pelas Comissoes i\rbitrais em 1943, os; 

existam aindamuitos restos de medievalismo, patroes prOpuSel"flm salarios superiores aos da 
t anto no modo como nas rela~oes de produ~ao labela, com a condicao de que as « pra<;as» fos ~ 
agricola lo Foro, as coutadas, 0 uso do arado, sem suspensas. Desse modo, iriam compensal . 
a designa~ao de servo, etc.), a « praca de jor- -se mais tarde daquilo que pagariam a rna is 
nas» e fl-Uto da £ociedade capitalista, em que naquela altura. Tambem, numa certa localida
~te as faculdades do homem constituem uma de em que a tradi9ao da «pra~a», ha muito 
mercadoria. Tanto assim que, mesmo noutros tempo desaparecida, foi retomada pelos traba
dominios da produ~ao, se encontram « pra~as lhadores, os patroes evitaram de mandar os 
de trabalho)), como a Casa do Conto dos esti- seus capatazes a « prap» durante duas semanas 
vado res de Lisboa, os quais, ainda ha bern pou- seguidas, pois sabiam, como de facto suced eu , 
co tempo, se juntavam perto das docas, para que as jornas subiriam logo em seguida. 
condi ~oes coleetivas de trabalho. Dizemos que a « pra~a» e util il unidacle dos 

~ A condena9ao da pra~a de jorna por parte camponeses; e nao simplesmente it subida da s 
de alg-uns doutrim\rios 56 po de bascar-se no jornas, porque a «( pra~a» nao representa ap e~ 
espect{lculo humilhante dum grupo de homens nas urn qllnpo de luta por melhoresjornas, m"~ 
postados em qualquer largo de uma povoa~ao, it tambem por o.utras cQodiQoes de trabalho; e , 
espera de trabalho; b e rn menos humilhante alem diSSQ, porq~le e ~Qmente atraves da sua 
todavia, do que ver estar urn 56 homem de unidade que os camponeses consegujrao 111 C

chapeu na mao no pateo dum lavrador, muitas lho,rar essas cOlldi90es e 0 seu nivel d e vilii!. 
vezes a suplicar trabalho por qualquer pre~o; E bern sabido que a uniao faz a for~a. E., 
nao a aceitar ou reeusar ofertas de pre<;o, co- ( pra<;a de jOI-na» comprova 0 ditado. Naq uel : , 
mo e 0 caso na «( pra9a». 0 tt-abalhador s(lnte !l forga da uniao dos seus 

Por outro lado, a antipatia de muitos campo- com panheiros; levanta a voz; teima; defende os 
neses pelas « pracas I), 86 pode filial--5e no atra- seus dil-eitos. Ao pas80 que, no pateo do patrao 
so da sua consciencia de cia sse, no seu indivi- ou na sua casa, porque esta isolado, 0 trabalha
dualismo caracteristico, por via do qual julgam dor sente-se fraco; cala-se com urn copocle 
obter, sozinhos, as concli~oes de vida que s6 vinho; tl-ai os seus interesses e dos seus C0111 -

colectivamente, unidos e em luta, conseguirao. panheiros. Tanto assim e, que, mesmo na « PI-,_ 
o que ha que combater, nao e a « pra~a de ~a)), os capatazes ou os patroes estao semp re " 

jorna» tomada isoladamente: sao, sim todos os puxar homens menos firmes para a taberna Oll 

espeetaculos humilhantes da sociedade capita. para a con versa aparte, a fim de abrirem bl-e
lista; c 0 regime de trabalho a que estao sujei- cha na uoidade dos trabalhadores. 
tos os pl-oletarios do campo e da cidade pela Eis urn exemplo claro da utilidade das «( pm. 
classe dominante; e a explora~ao brutal dum 9a»: Numa certa localidada em que a (pra~a " 
homem por outro homem. vigorava ha poueo tempo, uns 4 trabalhadores 

Mas entao-havera quem pergunte-e a pra- ajustaram pre~o e hora de «ferra» diferentes 
<; a de jorna urn p,-ocesso mais progressivo e daquilo que estava em vigor. Na manha seguin
mais util de contratar trabalho do que 0 pro- te, na «pra9a», os companheiros deram pOl' 
cesso individual de eontrato em casa dos pa- falta deles, souberam do caso, e amea~aram d e 
trues ou dos camponeses? Afirmamos que sim. ir busca-los II bern ou a mal. Tanto bastou pa-

Emhora nao tenhamos dados hist6ricos 80- ra que os outros anulassem ° contrato e regres
bre a institui~ao das « pra~as I) , 0 faeto cle elas sassem it (( pra~a I). Foi este, portanto, que despel-
vigorarem na regiao do pais em que 0 prole- tou nos 4 camponeses a Ilo~'ao da solidariedade 
tariado rUI-al esta mais diferenciado e atingiu no trabalho, a co~sciencia da unidade da classe. 
maior consciencia de classe, leva-nos a admitir Unidade csta, que est;\ ,bern patente no ha
Ifue as <i pra~as)} foram , em tempos, uma rei- bito da · «molhadural> ..... o vinhoqu e opatriio 
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se obri~a a dar a cada homem, apos 0 ajus
te - que nenhum tdibalhador deve heber antes 
rlos seus corn panheil-os. ( A « molhadui-a» e 
ta mbem a g~rantia do contrato~·-firmado entr-e 
,is suas partes). Unidade qu<.i'tem de se afirmal
t,im bem, na « prar;a n, quan'(]o '9fl patt-iJes que
rem contI-atar _somente os-_kaoalhadores fisica
mente mais fode s" deixandoos mais fraco s sein 
ganha-pao, ou ofe recendo-'Ihe$ jom;(s infet;io
res, 0 C[u~,deve set; repudiado pe!~~, c,pnip<\pliei
ros que,alllda nao desgastaram; coino aqueles, 
a sua forca ele tnibalho_ 

Que dS' « pracas de jorna » rlihcione fH t6elos 
os elias 06 sema"nalrnente aos do Wi hgos de tar
de ou a~ segundas:fcirs's de manli~; lsso dcpen
de do habito e da natureza dos trRllaliiitd ot-es 
agricolas, embora achemos pt-eferive! ~ , « pra r;a » 
;1 seniana e . as segulldas-feir,)~, porque assirn 
os campo~eses ficam com os doming'o~ pOI' sua 
conta , ag'uentam melhor o·'nivel das jornas e 
ass?g~lI~,am tn!;balho por-iriais te011;9: ,9 (i4 .~ 
malS Imporla e fazer-se cIa pr,arf ,d8 Jpnb'l? P~l1 
baluarte de uriidaele para a luta d os ' tra nalhit
dores rurais Relos seus interesscs lmeeliatos~ 

Contribuinclo para a b ii iClade cIbs campbne~ 
ses assalariados, que de \'e m sei- a yarlgtlarpa 

i J ' • ~ • it . - " . \, ~ 1 ~ • 

cia cl~ss<;! ,c~mponesfl , e os m~tS ,l,nhmos, ahw~o~ 
do s 9PFt1r,IOS, a , pra~!l "de Jorr~~ ,co!'}trJDUll-a 
!ampem para a- liljer~a9aq dopovo d.9 Ju go fas
cista . . P6rque ,. ess~ libed3r;ao s6 . i)ci(leconse ~ 
guit'-s e i~; t~ iranlellte; pOI' m eioda hnidndc de 
toclas as _c.a.~af!a,~ l1~ r)O }!~q .PQrtugpes na luta 
di,\ri,,; ecori6n1 i~~ 6 pqlItlca, contra a e;';plol'a
\'a\l" il,l11 iyerJ,a.e, r iilcu lhit-a im posta s pelo Es
tado CorporatIve 

4 

jornas altas, sc fa Clo, guiado pelo PartiCio 
Comunista a que, ' riu, ol'gani , Qu de cotnum 
acol-do uma « Comissao dcpra \;<L» para dirigil' 
as Juta~; '. ,; 
;. 0 que e e nqp u nl a (,<ComissAo de prar;a 1; ;, 

J~ uma Comissao de tll1i dade dos campolleses Rs
sa!arirrdos, composta pOl' 4 a 8 ou ate mais cle
mentos ({'onff)l'Inc 0 Illimcro daqueles que "ao 
a « praea » ), riomeados por todos ou pela ma io 
ria oorHo os mais honost05, mais firmes e mais 
combativos; . capazes de unir os seus comp,l
nheiros nil « prar;a»- Trata-se, pois de uma co
missao identica ,as Comissoes de U nidad e ~os 
?p~r,\rios , Jia;,!f.'\~ricas , oficinas, etc.) e.ch)podo 
lae ntrco for,mada portrabalhadores Il~ val'l<i!llen
~encias polHiGa~ r rlllgiosas, Il(~~ (r~.fe!lspres dos 
IIlteresses dosseus coriip,lllheu,e s-cie trabalho. 0 
que m'\o proil:ie, antes oBrlga; a ~IG~ fa r;am pal'
te des;.;a Codlissao udi 01.; m ais elementos das 
c:-gahizar;.pesa'Hi ~ fasb s t~s J lo~ais (i\WD 011 

t: niCladP..r."acio,I~ ,'PJ: ~sp~cialmente i~m 0':,1 mais 
elementos do Cotlllte Local do Partido (.omu
n,i ,~t,, ; 0 gt'hnCle partido das l11assas trabalha
cloj-as: 
"Q~ai~ as tarefas que competem il Comissao 

pc pra<;aP FlIndamentalmente, a Comissao !ra
ta):,\ de todas a~ condir;oes de trabalho dos cam
poneses em « prar;;l»: 2juste de sal<irios ou jor
nasi modo de cxccur;ao de cedOB trabalhos: 
honirio de trabalho (hor-ade «ferra», e «des
ferra»), hora de sesta; elia de «pra"a»; qllah
tidaclc de « molltadura ». 

Para 0 bom dcsempenho das suas atr ib ui
<;oe8, a Comissao de prar;a manter{1 e~;treit o 
contacto {'om as ll1assas camponesas, a fim de 
saber a tempo as suas disposi<;oes e garitntir 0 

seu apoio. 
Mas is to nao basta. \,isto qlle a « pra <;a» c 

" .. N6 "e~t~;;t~, nao basta lanr;ar a palavra de um campo de luta de interesses opostos, ent rc 
pJde!p de formar;ao de )lovas « pra<;as» e defe- elementos de classes o postas (trabalbadores c 
s <). da,s que existem. E preciso organizar as patr6es); "isto qu e os pat roes tambem se uncm 
])ra<;as de jornas para a luta, .,Sem organiza<;ao, para a luta na « prar;a » apoiando-se, por yezes, 
pode vigorar a « prar;a», pode ,haver espil'ito na s autoridades fascistas; saira vencedor quem 
d~ unidade c ntre os cam pon eses, mas essa u nid2- usa t' ele melhor tactica, Queremos elizel-, que a 
de }1aO poded conct-e tiza:-.-se no dccorrer- das Comissao dever{1 estudar a s ituaciio da luta c1ia
iutns ,pcbs condi<;iJcs de trabalho; lao poueo ria ou somanal, e saber quanelo~leve recuar ou 
os cali1poneses poderiio sair vitoriosos e conso- ayan r;ar, em defensiva ou of ens iva. Assim, es
l idar, essas vitOrias. tuclando a natureza dos trabalhos em (,UI-SO (ca-

i~is tnn exemplo, cntre muitos: Em deter- vas, podas, etc.), ou a urgencia do pa!ronato 
mitlada (, pra9a 0, um trabalhador consciente e devido ao estado do tempo (sulfatagem ou cu
de presligio era quem dir igia 0 ajuste e daya ras, concerto de valaclos), ou a falta de brar;05 
sinal para sc beber a « molhadlira». l\\as POI'- em periodos de t l-aba lho intensivo (ceifas, vin
q ue, nao tinha inteiro apoio e estava s()z inho a dimas), a Comiss,'\o tentadl um allmenio nas 
·maritc r a frente dos trabalhadores na « pra <;a )', jornas-prepanl lima of ens iva. Estudando n fal-
5uced ia quc scmpt'e alg'uns companheiros the ta de trabalhos r:o campo, ou a concorrcncia 
cs trag'aVam 0 njuste, aceitandojorllas mais bai~ da maltes ia (gaibeus c ganh6es), a Comissao 
xas. Por slIa \,ez, os patr<'ies tentat'am peita-lo; evita!';l que as jornas desr;am ll1uito e dept-es
oferecendo-Ihc jornas mais el evadas, qU(' ele sa-prepara uma elefensivil. Of on s iva e elden· 
mel:eeia, mas que reCU 80U porquc era um 1.10- siva que se poclem dar ao mesmo,tet!lP'o,':f,om o 
mem honesto, um defensor da sua classe, enflm: pOl' cRemplo: sabe nd Q-?e, q~!e 1:)0 ftm clns sc
lim cOriitlhista. Apesar diss.o. nao cO,nseguiu menteiras haH' nl crise cl e.>tralJall,lO, a Comissao 

~ jl"S.eguIM p iwldade .ips tra.bSllllad4>re:l nem SlS 4e pri\~a j'or~a a sul;Jida das jortias_ no comt:~o 
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da faina, para que, no periodo de crise, a des
c ida naopDnha as JOI-nas de rastos; 

Tudo se resume;\ unidade eacGao organiza
rla s : aC(,:ao da Comissao de praGa e unidad e Hus 
campo.neses na (~prll c,;a» enos I-anchos. 

5 , , 'J 

l~ evidcntc que, para levar·avantc tiio serins 
lal'cfas, a Comissao de pra<;a devedl ser perrna
ncnte, isto e; manter-se sempre como organis
mo dirigente de « pra<;a »), mesmo quando nao 
haja motivos de luta. 

Tambem a experiencia ensina que aComis
sao d evera ter caraeter legal, isto e, sel- eonhe
cida e aceite pelo pab-onato. Todavia, nao con-

-"em que a maiaria dos seus elemcntos seja in
dividualmente conhecida C0l110 dirigente cia 
« praya». Evitar-se-iio, assim, as repl-esalias clos 
patnies sDbre este ou aqucle clemento cia CD
missao,ou mesmo a 'violencia das autoridades, 
em easos de luta rna is acesa. 

l\Ias entao-pergunta-se-como deveni ac
tual' a Comissao de pnic,;a P A actuaGao depen
der;1 das cit-cunsh'mcias, confDrme 0 objectivo 
cia luta, 0 numero de camponeses em « pra<;a») 
e a for<;a da unidade. De modo geral, sc 0 ob
jectivo e as jornas, a Comissao combina em 
conjllllto, depois de conhecer a opiniao nos 
ranchos, qual a jorna que se cleve exigil-. Em 
seguicla, lan~'a a palavra de ordem, pOl' boca ou 
pOl' escrito nas paredes, tal como: « Amanha a 
pra<;a d e,' e sair a :lO$OO »). Finalmente, na « pra
<; il »), de po is de « aberto 0 pl-ec,;O») pe los capatazes, 
cada elementb Ua Comissao « aguenta» um 

tido em dey ida conta as condi<;6es de vida 
das mulheres ~ sem as quais nao e possive\ a 
a completa emaneipaGiio das classes proleUI
rias. Sbmcn\c n6s, comunistas; considcralIlos 
a mulhel' uma companhcira nd trabalhb e 
lima camarada tia luta ~ 

l~ preciso oi:gahibr as campbnesas mi «( pni
~'a»; ainda que as jornas das mulheres este" 
jam, ate certo pon to, dependentes das jornas 
do s hom ens e ate pOl' isso mesmo,' pois nao 
e j usto que, em trabalho igual, a mulher ga" 
nhe quase sempre pOl' metade do homem. 

Mas como organiza-las i-' Devera formar-se 
uma Comissao de pl'a<;a mista, composta de 
hom ens c mulhercs, ou devera formar-se u'ma 
Comissao feminina , ao lado da Comissaonias
culina;' Melhol' sel'ia que as Comissoes de 
prll c;a fosscm mi~tlls, para que as mulher,9s, 
de permeio com os homens, ganhassem mais 
for<;a de ac<;ao e esperiencia. Mas, porque 'as 
« p!'a<;as») sao distintas, embol-a funcionem no 
mesmo local, e preferivel a forma<;ao de Co
missoes de pra<;a fcmininas, as quais compe
tem as mesmas tm'efas das Comissoes de pra<;a 
masculinas. 

A organiza<;ao das camponesas assalariadas 
e tarefa dificil, mas nao impossivel. Cumpre 
as Comiss()es de pl-a,;a dos homens; cumprt~ 
aos pais, aos maridos, aos namorados das cam 
ponesas, orienta-las eorganiz;I-las na luta di<i 
ria pelos seus intcres~es e ,na luta geral pelps 
interesses da classe. 

6 

gnlpo de companheiros na defesa da JOI-na Tambem a organizac,;ao do!!! jovens eampD-
combinada. ~eses d eve mereeer especial cuidado as Comis -

Em certa « p'I' ac,;a )) experiente e unida, a Co- 56es de prap. Se, em geral, os jovens qU e 
missao tem mesmo « brigadas de choque» vao as « pra<;as») \utam como os adultos e sao 
para resistirem a gum-cla republicana quando co n trataclos nas mesmils condic,;oes, casos h;i 
chamacla pelos patroes fascistas, e tambem pa- em que estao sujeitbs a piores jornas embora 
ra clominal-em os tnliJalhaclol'es vendidos ao realizem os mesmos trabalhos, como sucede 
patronato, quando o s h,\. (Ai, a luta pelas com as mulheres. ' 
jornas chega a demDrar ate ,\ 1 hora cia ma- De todo 0 modo, cumpl-e as CDmissoes de 
cll-ugada e a Pl-Dvocar- tumu.Itos). No entanto, pra<;a mDbilizar e unir as jovens , para a luta 
e pelos bons exemplos e boas palavras, nao POl- melhores condiGoes de trabillho, aprDvei 
pela fon;a, que se consegue e deve conven- tando 0. seu entusiasmo, 0 seu espirito com 
cer os trabalhadores yendidos, individualistas bativo; cumpre-Ihes transmitir aos jovens , 
e inconscientes. aos « homens de amanha »), a sua experiencia 

Mas "arias « pra <;as») ha, a que nao vao a- de luta pel a vida no campo e nas ( prac;as ", 
penas h orriens: vao tambem mulheres. E estas Portanto, devem os trabalhaclol-es adllltos, ao 
mereceli:l ,liHiior OI-ganizacaD e solidariedacle, nomearem as suas Comissoes, incluir nelas, 
quer pelo se~ atraso genii, quer pOI-que su- 'sem reccio, dois ou mais reprcsentantes da 
bstitu,em os homens em alo-uns tI'abalhos, ga- juvenhide. 
nhand() pOl' metade daqbefes, 0 que s6 bene- POI- sua vez, os jovens ' <;amponeses nlio se 
ficia os palI-oes: Ilmital-ao a estar representados nas Comissoes 

A mhlher sofr~ iTIais do qbe 0 homem as de pra<;a. Em cada localidade, os jovens de 
injusti~as sociais; tern actuado vivamenie nas vein tel' a sua organizac;;ao pr6pria, aberta a 
lutas contra 0. f~sbismo; e desempehhani pa- todos os nlpazes e rap~rigas de todas as pro, 
pel ~mportante;.ab ,lad?, 40 hOlpenj ;"na cons: fissries, e dirigida pOl' urna ampla Comissao jli " 
tru<;ao da soeledade fiI!ill-,a. No eiitanto, os venil , e legal, a qual compete tratal- dos inte , 
traballHidDreS do campo e da ciCIatle hao tern resse~ e aspirac,;oes da juventucle da sua .IOCJi -

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



ao des porto. Comissao essa, d'ividida em sec- Tambem. na medida ern que se prestig iam 
~6es , que teni os seus delegados camponeses e se consolidam, as Comissoes deverao alar' 
n a Comissao de pra~a (sec~ao de trabalho), gar a sua activjdape para forll dfls « pra~as l', 
assim como nas colectividacIcs recrcativas I' intcrferindo em tocIos os sectol"eS cia vida 
desportivas (secc;ao de cultura e desporto), social quI' diga re~pcito fi lJIasse cam ponesa 
rnuito especial mente nas Casas do Povo. da sua localidade , tllis comol racionamento, 

Isto significa que os jovens trabalhadores melhoramentos locais, dirccc;ao da Casa do 1'0-
eleitos para as Comissoes de praGa, tanto po- vo, eleic;oes gerais. 
dem ser 0 ponto de partida para a forrnac;ao Num recenle movimento de mflssas pOI' 
daqueJa ampla Comissao local, que eles pr6-
prios devem organizar nos pequenos meios maior racionamento de pao, no , qual as mu -
rurais, como podem ser os delegados dessa lheres tiveram aCQao preponderantI', foram -
Comissao legal, quando ela ja exista. as Coml. soes de pl'ac;a que dirigiram a luta 

Quais as tarefas fundamentais que compe. em varlas localidades. E em Outubl"o-Novem
tern aos jovens campone'ses organ?zados na bro de 1945, durante a campanha cleitoral, 
«prac;a de j6rnas»? It seu dever contribuir houve Com'issoes de pra<:a que aderiram ao 
para a unidadc camponesa na « praGa) enos moYlmento £Ie Unidade Democr:itica, na qua
ranchos; pres tar solidariedade aos seus com- lidade de « comissoes profissionais ». Actuapanheiros de trabalhofanimar as jovens cam-
ponesas para a luta organizada dentro da ram assim como verdadeiros Comites de Uni-
sua « pra~a»; exigir sempre, para , .trllblllho dade, representativos de tocIa a c1asse cam
igual, jorna igual ados . adultos; defendcr, ponesa local. E isto e uma evolu~ao elas Co
j unto da direcGao das Casas do Povo, os missoes de pra<:a, num sentido mais amplo I' 
interesses da juventude, nomeadamentc, 0 progrcssivo. 
direito de s6cio para os jovens trabalhadores Entre todos aqueles sectores de actividade 
com menos de 18 anos; e atrair as maiisas camponesa rclacionados com as Comiss6es dc 
j uvenis para a Casa do Povo, realizando ai 
tarefas progressivas, tais como : cursos . noc- pra~a, sao as Casas do Povo qu e, pcla maior 
tornos para analfabetos, recitlls de teatro e im portancia social, exigem mais at en~ao. E 
concertos musicais, festivais de~portivos. ycjamos porque. 

A unidade e ac~ao dos jovens trabalhado- As Casas do Povo tern por fim (artigo 50 
rcs rurais, ombr"o a ombro com os hom ens, dos estatutos-modelo) representar os tnlba
n a luta contra 0 fascisn'lo, sel"ao a garantia lhadores inscritos como s6cios efectivos, no 
segura da conquista dum futuro melhor para estudo e na defesa dos seus interesses eco
a classe camponesa. n6micos e sociais; desenvolver a assi stencia 
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o conhecimento das condi<;!oes de traba
lho nas outras « pra<:as» da reg'iao e factor 
importante para uma Comissao de prac;a. Mas 
ainda: em certas povoa~oes, s6 0 entcndi
mento 'com as Comiss6es dc praGa vizinhas 
pode assegurar boas condiGoes de trabalho 
nessas povoaG6es. E porque ? Porque as jor
nas, a hora da « ferra», etc., numa « prac;a ». 
influenciam as condi~6es em vigor noutra 
« pra~a)) vizinha; porque os lavradores du
ma povoa<:ao podem ir buscar trabalhac\ores 
em melhores condiGoes a outra povoaGao. 

N estas circunstancias, ha que estabelecer a 
unidade camponesa entre as pl'ac;as de jorna 
duma area, por intermedio das Comissoes, 
que manterao contacto entre si" Melhor sera 
formal' uma «Comissiio Regional de Unidade)) 
para coordenar a luta dos camponeses nas 
« pra!{as» dessa area, e composta pol' urn ou 
mais delegados de cada Comissao de prac;a. 

Evoluindo de locais para regionais, as Co
miss6es de pra<:a fazem alastrar ' e enraizar 
inais 0 movimento de Unidader en,tre 08 cam-

e a providencia, pelo auxilio em casos de 
doenc;a, desemprego, invalidez e velhice; 
cooperar no ensino aos adultos e as crianc;as; 
realizar melhoramen tos locais. Ao abJ"igo 
destas disposi<:oes-fazendo cumpri-las - os 
camponeses podem e - devem realizar uma 
obra social importantissima para a sua classe 
e para a popula~ao camponesa em geral. Por 
outro lado, scndo a Casa do Povo urn orga
nismo misto de trabalhadores e lavradores, 
e na Casa do Povo que melhor se pode for 
mar a unidade antifascista, 0 entendimento 
das grandes massas rurais (trabalhadores, 
rendeiros e medios proprietarios ) exploradas 
pela organiza~ao corporativa e intercssadas, 
pois, na sua destrui<;!ao. 

E claro que a Casa do Povo tambem 6 
uma instituic;ao corporativa apesar dos seu" 
fins sociais, nao substitui as antigas Asso
cia<:6es de Classe dos trabalhadores rurais. ~: 
claro tambem, que ao Estado Salazarista nao 
interessa cumprir, em beneficio dos trabalha
dores"as ob-riga<;!oes ·estab-elecidas nos estatutos~ 
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interessa curripHr', brii benefic ia (jos trabalha: 
dares, as a!}ri g.a~oes iestabylecidil ~ l1 0s estilthtos 
das Ca,as do Povo. 0 Estado Salaz<lrista usa a 
ddhago gia mais refihada: p,'o;iwte fAcilmente; 
mas nao dii de boa mente, :'\ Cl enthhtb, e por 
isso mesmo, ('! i)ecessilrio ~tUe o~ eamponeses t6-
rnqrn posse das Casas dO !,ol'b; das ({ ,uilsCasa~, '). 

De qlle mooo r EstDd~lndo os estatutos e fa
zendo pres~ao so bre os liclua is dirigen tes, piiHI 
fjhe ponham erh pr<itiC~ hs j'ega)ia s institliidas: 
Exigindo elei<;oes li~'ht's nas Casas do Povo; 
C1ebtro do prazo. shBstithindo; com 0 seu voto; 
os dirigentes inactivbs e traidores pOI' campo
r.es~s lea is e activoil; hos cargos de Dir'cc<;ao. 
Fihillmclltei conycn~'e ndo os la vradol'es hones
tos a que spiSstitharn os agnirios fascistas, nos 
luga\'esda Mesa da Assembleia Gcral. 
l~ \s aCjhi a tihhde tarefa das Cornissoes de pr'a
qa,yo\~o Clir'ikentes qtiesao das massas tr'aba
Ihadoras do dim po,. nar'a que estas sigam na 
L' d d' , . , " ,' , I' ' peirga a , os, seus rrmaos pr'o etanos-os ope-

, . ' i'" f) l. t t f ranos-que '~a ,c9hqUlS aram e tans ormaram, 
~"1 seu pro';r i\,g , muitos sindicatos fascistas. 
Ate , m esrpo ,pO,rg~H', se m a posse das Casas do 
Povo pe,los C,\lml?oneses, as vantagens conse
g\.Iidas nas p~a~as de jornas pod em scr anula
das de uti} , dii\ ,para outro, com os contr'atos 
colectiv<;lsde tr'lihalho impostos pe los dirigen' 
f~s, ~\Is ; ~~l~as do ~ov? ao servi<;o dos pat roes. 
r1,~s! e pengo sera evdado, desde que os con
tr~t'os coiectivos sejam feitos e postos em pni
tiC-a com a participa~ao dos lcgilimos represen ~ 
tantes dos trabalhadores. 

A.lern de tudo, os camponeses tern de desen
volver 0 seu espidto associativo: cl'iar os seus 
organism os colectivos de direc<;ao e aprender 
a reso lver os seus proprios problemas; para 
gue ,amanha, morto 0 fascismo, venham a ter 
um lug'ar digno na Comunidade Nacional. 
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Nesia al~~eni pessimistas que pergun
tam:-Tudo rsso e'stii muito certo, mas se os 
pat roes nao quiserem pagar as jornas mais al
tas que irao fazer os camponeses? Traba
I hal': .. Pois. 

A esses pessimistas responderernos com ou
tra pergunta:- E se os camp~l1eses nao qui
serem tr'abalhar pOl' tais jotnas', que irao fazer 
os patroes'? Trabalhar .. : nao. 

Se e cedo que ,os camponeses t em de haba
lhar pa,rl' viver ,e que o,~ , patroes podem viver 
seni trabalhar, nao m ei10S certo e que os tra-

, 

b' " . , " PC 
alhap.ores rurais 'n 11' os de defesa pr6prios; 

o mel Hor dosquais c a sua unidade de ae<;iio-«to· 
dos por tim e um pOI' todos». 
, Mas a u,m outro meio de defesa nos queremos 

r ~rc rir. E as "Caixas de Solidari edade» ou 
« ~:1-l ixas de Besislcneia »; eriadas pelos opera
rios; masainda desconhecidas pelos eamponeses. 
, 0 que sao, como funcionam, e a que se des~ 
tinam l' Charna=se Caixa d e Solidariedade a as
socia<;ao legal de quaisquer' trabalhaclores, eni 
numero nao superior a 20 (quando superior; 
sao obrig-ados pOI' lei a estatutos ), qu e se quoti
zam de comum acordo, co m 0 fim de se auxi :, 
liarem mutuamente ao fim de eerto tempo e 
cm deter'rninadas circtll1stancias (doen<;a, falta 
de trabalho), e dir'igida por' urn seereUlrio e 
um tesoureir'o escolhidos entre os 20 socios. 

Que van tagem ofcrecem eS8as Caixas, em re ~ 
la<;iio as pra<.;as de jornas? Estabelecidas pOI' 
varios grllpos de 20 camponeses, com 0 fim de 
allxiliar'em os 8ocios scm trabalho, e ligadas en
tre si pcb Comissao d e pra<;a (esta liga<;ao de
veria ser secreta, porquc contraria a lei), as 
Caixas de Solidariedade poderiam forlalecer a 
r esistcncia dos eamponeses, em casos de cori~ 
fJito com os patr6~s, pois que os seus fhndos 
iriam auxiliar os socios que, p,or tal motivo; 
deixassem de trabalhar durante 11m ou dois 
dias, ou mesmo um a semana. 

Queirhm os camponeses assajal'iaclos fundal' 
Caikas de Besistencia, que nao faltarao cama
radas expe r'jentes para lhes ensinal' em porme
nor as regras de funcionamento de tais Caixas. 
«Qherer e poder» - e os camponeses podern 
e devem funda-las. 
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II: este esbo<;o sobre a maneir'a como utilizar 
as pra <;as de jOl'llaS ou prac;as de trabalho no 
I\'[ovimento de Unidade Camponesa para 0 der .. 
rubarnento do fascismo, r e portamo-nos a um ti· 
po de Comissocs de Unidade: as (( Cornissoes 
de pra<;a». 

Nao obstante, algumas normas indicadas po
derao aproveitar as Comissoes camponesas de 
outr'o tipo. , 

Trabalha r pela forma<;ao de t<;>missoes d e 
Unidade camponesa - Comissoes de Pra<;a, Co
missoes Locai ~; Comissoes de Herdade, Com is 
soes de Hanci:;o - com objectivos definidos, 6 
dever de todos os lutadores antifascistas, e de
ver de toclos os cam poneses conscientes. 

Agosto de 1946. 

«Na sua ja velha pretensao de atocar a linha poUtica do PCP «dum ponto de vista de es
querda., 0 radicalismo peqlleno-bllrglles revela invaritivelmente cegl1eira perante os {actos, idea
lizot,:do e esquematizat,:do de sitllat,:oes, imprelJarat,:ao te6rica e recurso sistematico a detllrpa(x'Jes 
e {alsificaro es do Programa e da linha do PCP. Nisto sao todos tdo grandes campeoes que dificil 
seria atribuir a palma a qllalquer.» Do lioro do camarada Alvaro Cunhal, « 0 radicalismo pequeno
· burglles de {achada socialista. » 
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