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MA V AMGUARPA 

a luta oplilar 
1 

~-.- "'1"""~"""~,"",", 0 desenvolvimen to da luta popular most ra 
~A ~, g 9i"i"aannole ca~t\il.mi·lii!J pamlcili . de ft dia a dia 0 cr;'!~cen te e determinante pape\. 
1 r!'lassas do r::l~S de .9~t~bro constlt lllY i. da .cla~s~ operar.1a e.. da sua v.an guard.a revo-
II IJm~ i'I1i:19 l111 ffnci3 v~~o!'"m dlCll fI'IOVi- !uclOnana, 0 PCP. lodo 0 Parti do, todas as 
J ~enh:l deIl"llM,)Ci".)~!c:o no SClJI cc)n-i ;lUas or~anizaC;of:" ~ rni l itHnt~s, tem de com· 
a iUIlt!'C e de t@das il!JS for(,:as e sec- ~ preender esta sltua\:ao real, nqO ?p enas como 
~ tores rAoH~ico$ qiJC nela p8rtii~ ip,.am. ~ urn le~itimo motivo de or'glliho . tl1tlS comQ 
~ Constituiu, com particu lar r~levo, um ex* ~ motivo da sua acrescida respollsabil irl - tl e. 

~~raO~tn1ilf1la.lI'i() el'iilp dQ P'ci!r~i<rl Cl co-, Nao e uma at!t ude comunlsta rcpousa.r com 
rfll'.lnlsta 1fII<01I' ~!.Eg u(i;~ S. os lauras conqUlstaaos. Nada mals pcngoso, 

. """'"'''".".-_''''''''' =,~~"~",, ' depois de um ~ rande s ucesso, do que deixa r 

Os faetos comprovaram inteiramente a ami
lise da situat;ao feita peio Partido, a jllsteza 
da sua orienta<;:ao e dus suas conslgnas, a 
fort; a , dinamismo e estreita liga<;: 80 com as 
massas das suas organizat;oes e militantes. 

Se a campanha confirmou qu e a O p osit;ao 
de mocnitica apresenta a real alternativa para 
a actual situa<;:ao politica, confirmou tambem 
q ue 0 Partido Comunista esta indiscutiv€i
mente na vanguarda da Oposic;ao, e a grande 
£or<;:a rnotora da luta popular e da unidade 
antifascista. 

0, n:OVimenl~o. democratidco m08~ rou'1 cdom 11m 
Vigor po 1tlco nUllca antes Igua a 0, ser 
um a fort;a assente nlllnR muito ampla base 
de mal'sas , uma grande realidade na vida 

politica lIacional, euja vitalidade se evidencia 
l1a propria renovacao do movimento: modifi · 
clic;6es no quadro das forcas politicas co m 0 
total ecl ipse da bur<;!u es18 liberal eo dec isivo 
pa pel do Partido C omunista, aeentlla<;:ao dQ 
papel da classe openiria e da i ntervenc;ao das 
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CJue 0 exito suba it cabe.;:a , faze ndo esquecer 
r eais dificuldades e perigos. ass im como a 
grandeza das tarefas que a sitna«;:ao continua 
a exigi r do Partido. 

o ex ito da ac«;:ao antifascista nos u ltim os 
meses e s ta estrei ta mente Jigada a accaodos 
e omunistas . A. eonsolida<;:8.o dos progressos 
d o m01J im ento antif<)scista ern ~;eral e do Par
ti do ern particular, a possibi!ida de de da r no
vas e importa ntes pas30s em frente, co ntinLiam 
tal1]bem a depender em parae decis i'i « da aci lla
vao do Pariido e de cada lim a das suas orgal1i
za~oes e militantes. 

massas traba!hedo ras, entusi&stica participa 
t;ao da juventude e das mulheres. 

ldentificado com 08 interesses e aspira<;:oes 
mais pro fund3.s do povo port ugues,vencendo 
com sucess o interdi .;oes, limitacoes, ameat;as, 
chantag e e medidas re pressivas, El movimento 
democn:l.tico, a~;ndo II luz do di a, desenvo!veu 
a sua o rganiza<;:ao, revelou e prombveu cen
ten3S de act ivlstas, 8mpliou a sua propaganda 
e fil'ln oll -se mais IHJ tel'ren o da aC 9ao legal, que 
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b~' ec - . '0 procurava r~tiriii--lh e . 
, o ~ <;:.o da Opas ic~o; por um lado, eo 

ell 'Jqueeimento do reKime fasci sta e a sua 
necessidade de m anobrar ci,emagogicamente, 
por outro, permitem cons ide rar com confianca 
° prosseguimento da accao democrati ca e a 
sua irnplantacao aberta na vida politica porru , 
guesa. Logo em 31 de Outubro, 0 manifesto 
ds Comissao Execlltiva do Comite Cent ral do 
Partido chamava a atencao pa ra a necessidade 
de manter as Comissoes constitu idas, conti
nuar 0 trabalho de organizacao e propaganda, 
manter a iniciativa polltica desenvolvendo ac· 
<;:oes e campa n\las em to!"no dos objectivos 
fundamentals do movimento . E. em Novemb ro. 
a Comissao Poiitica sublinhava terem sido 
c ri adas condicoes mais fawlra veis para pros· 
s8:;!uir a luta fJ'eto direito a mna activirlaae lega.!.! 
permanente, que cooiinna a 5e r um das obje.::· J 
tivos imediatos do movirnento democratico; ~ 
inseri do no objectiv~ ma is largo da liberdade . 
de 'associacao, de exp ressao de pensamento , 

. de reu niao e de manife star,.ao. 
o movirtH"rlio democr:Hico tem de canta r 

com uma tei mosa resistencia da ditaaura, corn 
medidas « directas'; e « indirec tas :> de repres -

A tuta pela.Sliberdades essenciais, pelo cli- 'I 
' reito de .expressao. do pensamento, de or

ganiza<;ao, de reuniao, de man ifest ac ao e I 
de g reve; a Juta contra a repressao hSeLs , 

ta, pela Amnist ia, pel a dissolu c:Io da P1DE· I 
DOS; a lu ta pelo fim da guerra coionial e a 
abertura de ne9,ociaeOe1' ; a Inta por me lho res 
salarios, contra a carestia de vida e a peso dos 
impastos; a !uta contra os monop61ios e a ,uD
missao ao imperialismo estrangeiro; - cen ti· 
nuam a ser direccoes fun damentais da iuta 
popular, a organiza<;ao, a ar~ita<;ao e propa
~anda , a mobilizacao de massas, realizam·se 
ern torno destes objectivos, Ilao c{) loCR[ios ape
nas em lerl11(}s gerais, mas c() llc ret izadDs em 
cada situac;ao e em cada caso. 

Vma das caracteristicas da luta popular em 
Portu!:lal e desenvolver-se em numerosas fren-

' tes , ca'da qnal com as suas formas praprias de 
or~anizat;ao e accao. A principal frente da luta 
politica e () movi mento democratico, tendo 
como eixo as suas estruturas distritais. Mas 
nao 86 , aiem dessas estruturas , existem im
portantes movimentos autanomos com objec
ti vos especificos de accao (solidariedade aos 
presos polHicos e outros), como 0 pr6prio 
movimento democratico .. nao poderia ter al
cant;ado 0 seu nivel actuat, sem a lu ta -nas'ou-

sao. ao deve Ii av'er a esse respeito quaisquer 
ii usoes . N ao hi que cede r nem it r ep ressiio e 
as ameacas fa sc istas, nem as pre8soes do o por
tunis mb de direita e do verbaHsmo e aventu 
reirism o esq llerdista , umas e outras tenclente3 
it co mpleta ile~alizar;a() do n1Gvimento e ao 
corte ( que ihe ser ia fatal) da sua IJ;.;a;;;ao co m 
as massas., Na si t ua,t;ao actual, e necessa.r..iq,. () 
imperi Qso tilli o fa ze" pa ra fineal" os pes nO ' !el· · 
r en o ganho dllranle a campanha, para prcsseg{dr 
e desenvolvc l' a acc;ao legal e semi-l egal. , 

As tarefas de orgflniza<;ao, de propaQanda , 
de mobilizacaodas massas n ao terminaram 
com 0 perioclo «eIeHora)" . Deixalam e certo 
de possuir a elemento a?!lutinadcr e ul1ifica 
ell'll', que foi a apresel1t a(;aO de candidatos as 
,(clelCOeS)) e a campal1i1a politica correspon
den te. Mas con tinua m a tel' objectivos COil' 

cretos imediatos profundamente sentidos pe
las massas. 0 fllturo do mov imentG il emocratrcil 
csl{t est r eitamente Jigado it. SL:a capacidade ae 
conduzir as mass as a lula por esses ' objecl:Ylls . 

Pela sua parte, as comunistas nao devem 
po u par estot-cos para que 0 movim ailto con
siga realizar com exito essa sua tarefa. 

3 

t ras f rentes: a lu ta contra a guerra colon ial 
nas dive rsas fo rmas que saem fora do ambito 
\10 movimento democn'itico, a luta reivin dica
tiva pper~ria nas emDresas, 0 movime mo sil;
c1ical , o .movim ento da ju\'entude traba!hadora , 
o nlOvimento dos e studan tes, 0 movimen to rt2S 
111 ulheres , a lu ta do campesina to e das popu-
13';085, a Iuta em defesa da cultura, os movi· 
111e.n.t08 pela 8eg ur:;,nc;a e uropeia, pela paz, de 
sohaanedade aos povos em luta cOlllra 0 im 
perialisl11o , etc. 

A grande C!'i.ll1llanha politica de massas do mes 
de Ouluoro fai posS Ivel porqlle ncla cor,Y8 rllir am, 
em larga medilla, as ellG rg ias lIestas vi.rias frell
tes de luta, 

Acabada a campanha, ad qu ire ilecisiva im
portiincia 0 dcscllvo/vimento da lu\a em cada llma 
das frcnics, 'pa los seus prll/li'ios obj €Ct ivos. As 
importantes greves operarias de OutuDro-No
ve m bro comprovam a pe rspectiva dum fapido 
as cen so da luta nas empresas, Em alguns casos, 
esforc;os que se haviam concentrado na cam
panh~, [em de incid ir nova e prioritariamente 
nos seu,s sectores de origem. 0 1iesellvoiyi
ll1el1to flerai do n1()v imen!() pVJlld8,r clllill"a 2. dila
(iU"2 fascistil e a prop ria cor.timii!latle 110 movi 
mentQ democratico eXfg;em 'pIe, em tolias a s 1ren
tes de luta , se i lliensifiqllem as hltas pnl"c iais tie 
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o MILlT ANTE 5 

mass as co.m objectiv(Js concretos b"m rJeilnidVs . I todas as frent 
S6 ? P arti d o esta em condi~i5es de dar, em que tal suceda. 

ulso necessario para 

4 

~ par duma orientacao poiHica justa, a orga 
" njza~a~ d~ '!1ollil,lel'lto delV1o~l'itico foi urn 

dos pnnclpals facto res do ex!to da came 
panha. 

Embora com diferenr,;as distr itais, as predo 
n hlantes formas actuais de organizaC;ao do 
novimento ( extraord inariamente amplas, ma 
ltiiveis, com urn funcionamento democnitico l 
nsultaram da rica e xpe riencia e espirito cria
d)r do movimento e mostraram esta r adapta
dlS as condic;i5es concretas em que este se 
d~senvolve. 

Sem 0 consideravel refon;o organico ao 
I(n~o de 19B, sem a multip licac;ao do numero 
d!comissoes, reunioes e plenarios delibera· 
tilos , sem os encontros nacionais, sem 0 subs
tmcial aumento do num ero de activistas reo 
slltan te deste processo, nao teria si do possi
v~ l ao movimento resisti r as sucessivas te nta
ti.ras do go verno para 1; u foca·lo , conduzir uma 
t.n vigorosa e confiante campanha, adquiri r a 
c,pacidade de l11obilizacao po pula r que. reve· 
1m. 

Para que 0 l110vimento progrida apc'is a mas· 
ca-ada «eleitoral" , e essencial que prossiga 
sml, descar>so 0 trahaiho de organizs.l{ao, Clue 
cmtinuem a realizar-se pl enari os, ellcoll tros e 

Urn ou tl"O factor do exito da gra nde campa· 
. nha politica de massas foi a solida e al!1pla 

unidade a lGal1cada no movimento democ!·a· 
t ico. Un idade'q uanto aos objectivos poli 

ticos definidos co lectivame n te pela 0 posi~:ao. 
Unidade quanta aos objectivos imediatos e as 
'ormas de acc,;a0 e de organizac,;ao. UnidacJ.e dos 
actilJistas rna is destacados, de to das as estru
turas do mOlJimento e de amplas massas, num a 
grande e exa!tan~e iniciatilJa poli ti ca. Os re
sultados da campanha sao insepanilJei s da uni
dade de pensamento e de ac\ao, que se con
seg ui u. 
, A expe rien cia revela uma vez mais que 0 
movimento uni tario 5e . r e for~a , 5e reforc;:a a 
sua capacidade de acr,:ao e a sua infl uencia 
de masses, quando esta, po r lim lado, eberto 
sern discr iminec;:i5es a lodos quantos n"!le qUe' 
rem sinceram ente participar, e q uan d o, por 
o u tro lado, nao e internamente ccrroido pO l' 

elemen tos divis io nistas e deseg regadores. 0 
fracasso, na CDE de Lisboa, da c ons pira<;ao 
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reunio es !las divcr sas {lomis.si'ics. Se isso nao e 
feito, 0 movi mento corre 0 risco duma Qrande 
qllebra de actividade e de e n fraquece-;' peri 
$losameme a sua ca pacidade de resistenci1 as 
tentatilJas fascistas para liqnichHo. 

o mesrno sucede nas outras h-en tes de lL1ta 
popular. 0 r Ofon,o da ol'oalJi;1:a~ao unilaria (com 
as rormas e metodos pr6prios a cada UrJ1a 
dessas frentes) e cu ndit;:1!il imlispe!ls!lvcl para 
o desenvolvimento !las aq:iies de massas. 

Os co munisias tern de dar a este trabal ho 
nma constante a tencao. Ao meslllo tem po, nao 
po dem pe rcle r de vis ta q lie 0 exito de tal t ra 
balho, ass im como de toda a movimentac;ao 
p opu lar, depende e m la r Qa mecli da ela fOrl;:8 
o r ganizada do P ar tido. Todo 0 trabalho de 01'
ganizag~io IIllitaria !l as divcrsas Irentes Ila hita 
po pu lal' tem de sel' acomp& ,·,hado dum constanta 
trabalho de rr crlliamenio para 0 Partidl) dos 
melho res activis ta s, do refo r 'l 0 das or!lalliza~!ies 
de base e dos or!janismos de dir€c~ao !lo Parti
d ~, da selecyao e prom oyao de quall r (ls !Ie Par· 
tido. 

Os militantes nun ea podem esquecer este 
duplo e com plementar i\s pe\;to do seu trabali)o 
de organiza~ao . . 

fra ccionaria e divisio ni sta do primeiro sem es 
tre de 1973, com a s aida ( alias vo!u nl ari a) dos 
seus princ ipais elementos, quando batidos po r 
Iargas maiorias, foi um aco ntecimento sall1tar 
para 0 movimento, qut th e permitiu deixar de 
cstar absoivido pOI' intrigas, di sc ussoes e can· 
flilos in ternos co nsta ntemente fomentados 
por inim igos da unidade, e lan;;ar · se deeidi 
damente ao trabalho de orgar:iza(:ao e de 
massas. 0 refOJ'Co da u n·idade da act ividade 
demoera.tica exi ge 0 com ba te a divisionistas e 
desa~regadores.-Seria eno grave, de que se 
naD tarda ria a pagar caro pre:;o, se uma fa lsa 
noc;iio de unidade sem disc rimina :;i5es , levas se 
a abrir as portas do mo vime nto aqueles que 
se afirma m seus declarados inimigos. 

No mo vimento de moc ratic o, nas suas estru 
tu ras actuais, nao e possivel a represen tacao 
de lIar t1d9s poli tic os. Trata -se de urn movi
mento a berto , cuj a orientacao e de fini da e 
cujos organismos de direccao sao esco lhi dos 
pOl' estrutu ras extraordinariamente amplas. 
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Enlretanto, actuam no moVimerlto defiocra
las de todas as tendencias, so bre,tv(lo das tres 
princ ipais correntes do pensamento de mo
cratico portugues na as:tualidade: co mu nista, 
socialista e catclies progressista ; A coopera
<;ii o do Partido Comunista e do Partido So
ci alis,ta exerceu por isso 11ma influencia posi
tiva na campanha. A corrente cat6 iica p ro
$lressista sofre de demasia~a dispersao e da 
falta de urn agrupamento pplitico p r 6prio. 0 
seu papel na luta popularantifascista po deria 
ser inco mparavelrnente maior se esta debi li
da d e fo'sse superada. 

o Partido Comu nista, a par da cooper a<;~o 
es tabelecida numa base cJandest ina coin ou · 

. t ros partidos e sectores, luta infatigavel,mente , 
tanto no movimen to democ ratico, como em 
todas as outras frent es de luta p,);Ju iar, pel a 
Ilni!lade sem discrim inafiiies de ianos aq llcle s ql' ll 
c31a o s inceramenle Ilisposlos a Il:itar 1I11idos pe!os 

os problemas de liefesa, no momento pre
sente, tem de ser considerados nnma 

, grande amplitude . , 
Pllr nm lado, tu do faze r para defEnder 0 

rll!lvimell!o d',mscra! ic o, para conservar 0 ter· 
ren o conqllistad o com a campanha po lit ica de 
massas, insis tindo num a activida de l e~al e 
fa zen do f irrne menle f rente a todas as medidas 
r epress lv as, seja contra as estrutu ras, pro pa 
~anda e actividades , seja contra os activistas 
do movim ento. A firmeza e a pronta ac<;ao 
des mss sas podem em muitos casas faze r re
cuar 0 fascismo. Seme!hante o r ientac:'io '3 
valida para outras fren tes de luta po-pu lar, 
co mo os movimentos a uto nomos ( cont ra a 
tepressao e outros) 0 movimen to sindica l, 0 
mp vi men to da ju ventude t rabalhado ra, 0 mo · 
vimen to associati vo dos e3tudantes, 0 movi
me nto das mu lheres, etc. 

Nas condicoes do fascism o, 8 d efesa da reo 
pressao tern de ser urna preocupa c;ao C OIl S

tante em loda, as fren les dB luta p o pllla~ . No 
plano politico, a melhor defesa e ltlUi tfls ve
zes a ini ci at iva e a ofensiv8. No plano da 
tati c8, a defesa exige maleabilidade, seren i
dade, capacidade para avali ar a correlaciio 
de forr;:as e a c onjuntura, cornb;;tc a o allentu
reirismo e ao verbslismo pseudoo re voluCio
pario que procuram il egalizar as movi mentos, 
corta-Ios aa sua base , de rnassa!" e dar faceis 
p,etextos para a intervencilo d o a pa relho re-

. pressivo. 
Aos comllnistas cab e um decis ivo pa pel na 

. defesa da repressao fasci s ta dos vaJ"ios sec· 
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olljectivos comuns. Onde que r que actuem '(nQ 
movirnentodemocratico, na empresa, no mo· 
vimento sindicnl, nos movime ntos dwjuventu
dEtr~balha do ra, d os estudante>:, das l11ulb e
res, em todas as o utras frentes de JU,ta) os 
comunista s devem dar' prov a~ eOllstantes de 
espirito unita"' io, procufllndo convenCer e, llun' 
ea impar, defenden do , nas diverse s estru tura !) 
os metodos d em ocra ticos da deci sao, proce· 
dendo lealmente para com as aliados, prOCl> 
ran do acor-dos pnlticos pa ra a aec;ao sen 
prejuizo da fi rme bata lha ideo16?!ica, 

A unidade da classe openiria, das massrs 
traba!hadoras, da juventude, das forca~ an!
fascis tas, consti tui u m ele!II en to c a pita 1 da '31a 
for<;a , da SUB energia eombativa , da s ua CI 
pa cidade de lutar com exi to contra 0 inimi so 
fasci sta. Trabal ha r pa ra 0 r e fon; o de,Ssa un
dade e tare fa de todas as organiz8coes e 
mil ita ntes do Partido. 

~ores da luta. Ao tneSmo [em po, nunca deveri' 
perder pe vista q lie a primei ra (,on di~ao pa'8 
f-\ defe38 bem sl1ced ida do co njllnto do mov, 
me nto popular e a def.asa do PIHlioo, a llo 
principal da repressao fascis t-a. Como semp'e 
sucede no decm'so de grandes ol'e nsivas, is 
milita,ntes . ocuparam na recente campania 
politica de massas, postos 8van cados e 8 1-

mentaram consideravelmen te os encolltrC3; 
as ligar,oes, a movirnenta<;:ao. 0 inimigo poce 
h:r localizado « pont Els », que procurara apn· 
veita r em prohwdidad e . Sem em nada dim,· 
nui r a a cti vicllide de massas (que continm 
alias a ser indispensavel pa ra a propria de f€.
sa do Pa rtido). e neces5ario reiorc;:a r a vigi· 
ial1cia e ('J S cuidados, particular mente do aDa· 
rel ho clandestino c:e direct;ao: funci onari05 
do Partido, o r ganisllJos. re :;1ionais. locais, at 
cia sse, de sector, etc .. E tambem i mperiosG 
qu e milita ntes com vida Je.:;lal, que estejam 
mais e xpos tos , nao conse rvem decumen tos 
ou n'otas comprol11 etecloras e tenharn sempre 
as snas casas «linio3s ~ de clo'cllme;lwcao 
partida ria . - 0 

A grsnde campanha de Outubro ' ievara 0 

:;loverne e 0 seu aparelho repressivo.:3 in ten 
sificar~m as esfor~os Dara atingiremo Par o 

tido.O facto de se ter :::onduzi do. Dratica
mente sem baix3s, umn tao intensa ~c iividade 
I!ao dcNelevar asubestimar a capaci dade e 
expe rie ilcia do aparelho repressiilo, nem a 
sobrestj 'mar 0 trabalho conspirativo (em que 
co ntinuam a regisia rose m uitas deficiencias). 
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_ Descuidos .na defesa dD P a rtidq podem con· 
(hizir a graves perdas susceptiveis de anu lar 
ou comprometer os grandes progressos reali · 
zados. Imp6e·se que seja dedicada aos pro· 
blemas de defesa uwa- aten~ao redob rada. 

Na vanguarda d'a luta' popular, !il Partid'a tern 
- particular resppnsabiiidades. A classe 

COMPOS/(;A 0 

Num documento relativo a cerca de dois 
ter ~os dos efectivos do Partido, reali
zado ha alguns meses, ressaltam, entre 

outros, alguns dados significativos, que a 
seguir se referem. 

o primeiro respeita a cvmposlf(ao social 
do Partido. Segundo es"e apuramento, 57°/0 
dos me:nbros do Partido sao oDe rarios e 
empregados. Esta percentagem nao se po. 
de considerar satistat6ria. Como partido do 
proletariado e sua vanguarda revoluciomi.
ria, tendo em conta a composir;ao de classe 
da :;ociedade portu~uesa, 0 PCP deve ter 
uma larga maio ria de proletarios nas suas 
fileiras. 

E certo que urn cons idenivel aumento 
do numero de membros clo Partido dp ou· 
tras origens sociais (como tern sucedido 
com intelectuais e estudantes) influi oblia
mente nas percentagens. Entretanto, as 
causas essen cia is cia insatisfat6ria pe rcen
ta gem de proletarios, sao, por um !ado, 0 
fa cto de 0 Partido ainda nao ter rEcupera
do plenamente as suas posi~5es em zonas 
p ro\etarias atingidas fortemente pela re
pressao, e, por outro lado , em deficiencias 
na or~1aniza~ao das celulas de empresa e 
no recrutamento de operarios industriais 
e rurais. 

o apuramento feito, mais re forr;a a ne· 
Y'Fssiclad.e de concentl'al' energ ias na orga
n'~a~ao e recmiamento nos centros opera· 
rios, na forma ~ao e refort;:o das cetutas de 
empresa, na transforma«;ao de todas as ceo 
tulas em organizaIJlles . dirigentes e impulsio· 
nadoras da luta da ctas se operaria. 

o segundo dado sig nifi cativo respeita a 
idade dos membros do Partido (composi C; ao 
eta ria ). Pelo apurarnento citado, apenas 
80 / 0 tern mais de 50 anos e 59% tem menos 

op2FaFia, 111 sas trabalhadoras, SeC" 

tores politic os cada vez mais largos, V8em 
no Partido a for~a revolucionaria dinamiza
dora e unifi cadora do movim e nto antifascista. 
Todas as org an izar;5es e miiitantes, na sua 
actividade , tem de es forr;ar- se para que 0 Par" 
lido corrcsponda aquilo -que 0 povo portu
gues del e espe ra, 

DO PARTIDO 
de 30 anos. 

Estes dad os mostram a aflu en cia cia ju
ventude as fileiras do Partido. Sao muito 
positivos. 0 exame mais pOfl1l enorizado 
em alg uns sectores indica a e ntrada no 
Partido de muito s jove ns com menos de 
21 anos. Ve·se aue 0 Partido, lon>le de 
« envelhecer», se 'l1lantem muito jovenl pela ~ 
sua composi~ao, 0 que e urn favonivel e le· 
mento para a sua vitalidad \3, energia e pers
pectiva de clesenvolvimento. 

Ha que prosseguir firmemente no, recrula· 
mento de jvvens para 0 Partido, na a juda .ao 
sell desenvolvimento como qu .• dros, l1a sua ' 
promoIJao audaciosa. 

o terceiro dado significativo respeita ao 
mlmero de lI1ulheres membros do Partide . 
Segundo 0 apuramen to, sao 200 / 0 .tos eft-c 
tivos. 

o facto de que, em cada cinco membros 
do Partido, urn e mulher indica urn a pre
cia vel numero de militantes mulheres. E:;~.e 
numero e essa percentagem nao se podem 
porem conside rar satisfatorios. Nao cor 
respondem nem a influencia do Parti 10, 
nem as il1lensas perspectivas do trabal ho 
revolucionario entre as mulheres_ 

Estes dados refon;am a necessidade duo 
rna muilo maior ditigencia no r ecrutameYlio e 
promoIJao de mu!heres , du ma forma geral 
em todo 0 Partido e, particularmente, em 
cemros indus triais e em pre sas, onde pre· 
domina a mao·de·obra teminina, e na ju
ventude traba!hadora. 

Estes elementos do referido apuramento 
sao muito incompletos. Mas dao uma ideia 
de alguns importantes aspectos da com
posi~:ao actua l do Partido e de algumas 
direc~6es fundamentais do trabalho de 
organiza~ao. 
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6 o MILITANTE 

A LUTA NAS EMPRE' 
8uas fopmas, organlza9ao a di ~ec9ao 

Na socledade capitalista, socledade em que 
as relac;oes de produc;ao assentam na explo 
ntr;aO do horriem pelo homem, os traba!h"do
res de frontam di ilriar.lente nas c1'Ilpresas toda 
uma serie de problema s e m re,lar;ao aos quais 
tern de tomar ulD a posir;ao comba tiva e de 
!uta firme. A sede i!imitada de lucros por rar
te dos capitalistas, a necessidade que cada urn 
dele$ sente de prod uzir semp re mais e mais 
ba n'lto pa ra enfre ntar a concor ren cia des Ot; 

t;-os , t udo os impe le a apura rem contlnua
me nte as metodos de explorar;ao, a inveflta r 
novos rnetodos, a intensificar por to dos os 
m eio:, l:l exp!orac;i'io. Mesmo quando os capi
ta listas, vol untariamente ou obriga clos pe las 
lei s da concorrencia , s ao levados a aperfei · 
c;oa r as tecnicas de producao ou a introduzir 
tt~c n ica8 novas e sempre corn 0 obiectivo de 
ar rartcar dos trabalhadores um maior esforc;o 
pel a acelerac;ao dos ritmos de tm balho ou 
outro" processos e nunca para amenizar esse 
esfoi\;o. 

A luta dos trnbalhadores nas ern presas e 
a traves dos sin di cato s e , poi.~ , uma r;o ndi\;i'io 
imprescinclivei p:ora im pedirem 0 a~r.avamen
to constante d~!s cond j~ oes de traba lho e de 
vida. 0 pa!La r sal a rios 0 mais baixos possivel 
e u rna das- pri ncipais formas de exploraC;ao 
Ll tilizadas pelos capitalis t a~. A (uta pelo au
mento de sa larios e outr as reivirtdicacoes e 
irnprescindi lleI aos trabalhadores pa ra conse
'!.u irem melh onl l" as suas co ndicoes de vidCl. 
Mais, a lu t~J dos trabal. hado res na s emp resas 
(~ indis pens:dvel a te para manterem conquis
tas anterior""" pais mu itas vezes os 'ca pitali s
tas nao ree DUln me3rno, se a ocas iao se Illes 
apresen ta f8vor avel, em reti rar ou tentar re
ti no r aquil a qu e nou tras a lturas fOl"arn obri
gados a dar. Veja· se por exemplo 0 que acon
teeeu na !bbo r. Ao passa r para as maos dos 
arn ericanos da ITT, es tes retiraram 0 13.0 
mes que 0[; t ra ba lh adores desta ernpresa ja 
tinham conqu istado. Os traba lhadores da Ra bor 
tt~m t ido qu'e travs r uma aturada Iut a para 
tenta rem re cupera r 0 que ja ti nharn conse
guido e lhes fo i roubado. 

Para os capitalista s s6 0 lucro c onta. 0 
resto sao histo rias. As teorias Hio meii f! 1l 8-
mente ES!Jalha das e propa~an dead" s pe los 
capitalistas e ·f,eus age ntes dos charna dos « in -

I 

tere~ses comuns. , da «ovlabQra.;ao de. clas
SES », da «harmonia dos interesses., de '« uma 
s6 famili H (cornpreen dendo,' patroes e traba 
Ihadores ) e outras bale~asq1.le tais, sao ten
tativas grosseiras de mai s facilmente exerce
rem a expl orar;:ao. Tais tentativas nao resis
tem dois se~undos a ellidencia da realidade 
nua e crua dos interesses inconciliaveis de 
trabalhadores e pa troes, da realidade de uma 
feroziuta de classes, a qual nao po de desa
parecer St'JTI a tran s formaC;ao da sociedad e 
capitaiis ta em sociedade socialista, transfor
macao essa que s6 a luia revolucionaria da 
classe operaria e seus aliados po de levar a 
cabo. 

Sao muitas as reivin dica~oes por que os 
trabalhadores te rn de bater·se nas empresa ~ . 
A luta por aurnen to de sala rios e ~eralmente 
a mais freq uente e tarnpem a mais importante. 
o continuo aumento do prec;o dos artigos de 
primeira necessidade, rendas de casa, ete., 
impoe aos trabal hadores uma luta cotidiana 
por aumentos de sahirios, uma corrida na 
qua l os salarios VaG sempre atras. 

Sao prob lema s do dia a dia nas empresas 
os liQados aos contratos cole ctivos de traba
Iho, que os pat roes tenta m, sempre que p o
dem, esquivar-se a cum prir quando as dis po
sic;oes nao sao inteiram en te aqu ilo que que
riarn. Ha os pWblemas de horarios de traba 
Iho , horas extraordinarias, ritmos de trabalho, 
despedimentos, castigos, multas, categorias, 
cond ic:oes de trabalho (como higie ne e s e~u
ranc;a ), qual idade e prec;os da s refei<;oes nas 
can tinas e muitos outros . Por vezes ,alguns 
aparecem inesperadamente, par uma medida 
qualq uer toma da pelo patrao qu e prejuoica 
os tra balha dores e cor.tra a qual estes rea
ge m. Por exem~lo, um problema que ia sur 
gi ll nal gumas empresas e que num caso pelo 
me nos den moti vo a uma grande luta dos o pe
rfl rio s e 0 da tentativa dos patroes de muda
rem os operarios dum sindi cato pa ra outr~ 
co mo rneio de S8 esclll ivsre m a urn novo CCT. 
Todos nos lernbrarn(Js da te ntativa tia O rund ig 
ncste sentido em F everei ro de 1972, t en tativa 
~onl da pel a e nergies reacc;ao dos mai s de 
2.000 opert rios e operarias da empress , que 
durante do is dias e meio fi zeram lima co ra
josa greve de gue sf.l. irarn vitoriosos,.· Mas 0 
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t1iso cia Grundi'g nao e 0 [inico. A meSnla te n- tureza dos capitalistas espreitarem sempre 0 
:tafiva f5zElram a , ft",ab, or .e v~rias elp p,resas d.e ini:\is pequen() fnro pOl' onde possam tenta'l' 
cakado:4e),orracha e ae altmf;nto,s para alll - e~capa r-se. So '3 I'uia flr'me e un ida dos t'ra
rnais tam bern pa ra fugirei'h ao ect'. E da na- balhadores os obriga 'a't'e'dey. 

II 

, Nesta lula diaria que se t ra '\ia nas empresas 
entre trabalhaclores e patroes intervem ai nda 
pm te rceiro elemento, 0 goveqJO. Este. pre ~ 
lenden do·se 0 arbitro das duas partes. e na 
,verdade (\ Hel servidor e defenso r dos inte
,resses do patro nato. A fa rsa da neutra lidada 
ou da f un~i'io de arbitro do governo en conira 
o seu i '~ual na far sa dos interesses comuns 
ent re tra balhadores e patrOe~. Nltn Ca nin 
gu ern vi u, pO l' exel11 plo, as fon;:as repressivas 
jnterviram para ob r i;iar urn patrao a da r 0 
.a um ento pedido pe los seus openirios ou a 
sati sfazer outras reivindica.;oes. N unca nin· 
guem vi u as fo rca s repressivas prenderem um 
patrao porque ele res iste OU se recu ,a meS i1l 0 
a cu mp rir obrigacoes decorrentes dum CCT 
Ji:lV oraveis aos traba lhadores. Mas tod os a, 
'sistimos com muita frequencia a interven~ao 
,dag fon;as rep res!' ivtlS para prenderem tra
bal hado res em luta ou tentarem obriga·los a 
trabalhar nas c ondic;oes contra as quais se 
levantaram. 

Podem os ver ainda um outto as pecto do 
com Dortamento do governo no seu p~etenso 
papd de arbitro . Na contratac;ao colectiva 
existe uma fase chamada de arbitragem, que 
inter vem quando as duas partes nao chegam 
a acor do nas fases negocia c; ao e concilia<;ao, 0 
que normalmente acontece sempre. No tribu· 
nal arbitral [hi um arbitro nomeado pelo go
vern o, que e quem preside e, na pratica, quem 
decid e, se os outros do is (representando um 
os patroes e 0 outr~ os trabalhadores) nao 
estao de acordo entre si. 0 representante do 
governo esta ali para defender os inte resses 
dos patroes e desempatar em beneficia destes, 

. . ' I . . 
Acon tece pOl' vezes que alguns arbitros ,se 

pronunciam a favor de reivindicat;6es dos 
traba lha dores (conlra a posic;ao do ~,rbitro 
patron al) e estas sao pottanto aprovudas . 
Mas, para tais casos, la esta 0 Secreta ri a do 
de Estado do Trabalho. Todes ests mos !em
brados do que aconteceu com 0 CCT do>' cai
xeiros em que 0 governo, na pe£soa de Silva 
i;'into, nao homolo$4ou a semana de 44 horas, 
uma grande reivindicac;i'io da classe, aprovado 
pelo tribun al arbitral, mus a que os patroes 
se opun ham fortemente. 0 mesmo se pas~ou 
com 0 CCT dos metalurgicos, em que algu
mas ds s clausu las favoniveis aos trabalhado
res e 'fnuito contestadas pelo patronato nao 
foram homologadas. Em c untra'partida, veja· 
mos a p ressa com que 0 meErrlo Silva Pinto 
acorreu a homo logar 0 C CT dos em preQados 
bancari'0 3 aprovado no respectivo tribu nal 
arbitral com algumas cla,usulas que os. e'mpre

.Qados bancarios consideram alfam,ente lesi lias 
£los seus interesses e con tra as'tfu1iis quase 
toda a classe se levantou E111 pesd, danqo Il]aj s 
ulJla Vez provas da sua ele llada combativid~de 
e esp irito de luta. 

E, pois, esta a «arbit ragem", a «nE:utrali 
daJie» do Qoverno au se llS representantes, 
sempre do lado do Datronato. Alias 0 governo 
e cada VeZ mais ele pro prio um patrao capi
talista dada a evoluc;ao do capitalismo el11 
capitalismo monopolista de Estado. Na Slla 
luta reivindicativ8, os trabalhadores tem por
tanto qlle enfrentar e bate·r·se, nao apenas 
contra as pat'ro es, mas tambem~ontra ogo
vernq. e as suas forc;as repressivas, que, com 
o pa tronato, constituem uma frente unic'a 
contra os tra ba lhadores. 

III 

, Para a~rancar ao patronato a sutisfac;ao 
.!ias suas reivindicac;oes os trabalhadores I,lsam 
as mais diversas form as de iuta. desde as ms'is 
simples as formas superiores, desde a simples 
,petic;ii.o atraves de uma comissao de unidade 
·ate a greve, passando pO l' toda uma serie de 
Jormas de luta intermedias. A. imagina<;ao 
criadora das massa s e uma experiencia aCll
muIada de muitos anos tern dado a classe op~· 
raria e as ou tras call1 adas trabalhadoras um 
rico arsenal de for mus de luta", !::. com.o essa 
im ugina~ao diad~m e inesgotavel surgem 

co,nst~~tem'ente noVas formas. 
Por vezes e em dado momento uma \uta 

assu me apenas a forma de um protesta Oll 

manifestacao de descontentamento, para de 
pais evol uir para outras. Connece-se 0 cash 
dos operarios duma empresa que, para signi
fi qn€ 111 ao patrao 0 seu dei:\~ontentamento 
pelo s baixos salarios apareceram urn dia oa 
fabrica c,om os bois os virados para fora. Claro 
,que naa e ,de pensar que um patrao yai au
men ta r os seus operi'Hios s6 po rq ue estes lhe 
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o MILltANTE 

a parecem com os bolsos vinidos p a ra for d, 
sem mais nada. Cita-se 0 caso pel a sua o rl
gi nalidade e que de qualquer modo nao deixa 
de ser urn aviso, com 0 seu efeito psicologico 
e um acto prepa ratorio para fo rmas diferentes_ 

As formas de luta a emprega r dependem 
muito da imDortan cia das re ivi ndica<;:oes em 
causa, da resistencia dos patroes e da for<;a 
dos trabalhadores. Por for ~a dos trabalhado· 
res compreende-se, aqui, a co nsci enci a co
iecliva da justeza das rei vi nd"i ca <;:oes , a cl i s
rjosicao de luta, a unidade e combat ividade, 
ale m da organiza<;ao. 

A.s vezes uma luta come.;e. e te r mina COI11 a 
vi to ria sem ter de passar a outras form as . A 
dispos i<;ao e a firm eza revelada pe los tra ba
Ihadores , a sua unidade e combatividarle, a 
orQaniza<;ao, a escolha acertada do mom ento 
para desencadear tl luta tendo e m conta os 
proprios problemas da empresa, enfi m, todb 
urn ~o n jun1'o de fa ctores qu e contam mu ito 
no. emba te e ntre trabal hadores e patroes, es 
ta beleceram desde logo uma rela<;:ao de for<;:as 
4esta~0~& vel ao patrao que 0 obrigara m a 
ceder. Outras vezes, so pa ssa lldo a outras for 
mas, inclusiVe fo rmas superiores como a pac 
rali sa<;: ao e a greve, os t i-a bal hadores conse
<;!uem vencer. Out ras vezes ainda os trabalha
dores nao ~'ao ah~m das formas mats s impl es, 
me smo sem con seguirem 11 satisfa<;ao total 
ou pa rcia l das suas r e ivindica ~oes.A lu ta fica 
a meio por d efici<~ ncia 011 ausenda de or (1a' 
nizi:lc;ao, pelo medo a repressao pat rona l e 
policia l, par falta de unidade ou de di sposi <,:ao 
dos trabalhadores de passarem a ou tra s for
mas pel as ' (:o nseq uenCias que po de tdizer, e 

Os resultados duma lutfl podem depende r 
muito da sua organizac;ao e da forma como e 
di rigida . Prepara r e organiza r bem um a luta 
e urn grande passo para 0 seu exi to _. Dirif.ti-Ia 
"bern durante 0 seu curso e uma segunda con 
di cao que facilitara a vito ri a . 

Por prepara r e organizar bern uma luta En 
tende-se uma boa discus sao das reivindica
coes a apresentar, de modo a que a gene ra
lida de do s t ra balhadores da empresa as si nta 
verdadeiramente e esteja disposta a 'bate r- se 
por elas; a discussao da form a ou das formas 

..de as levar a gerencia; a discussao das for -
rllas de luta a Edopt ar; a cria~ao do organ is
m0 ou c r :;!anismos ql) e hao-de d iri Qir a luta, 
inclll indo os seus ac;os preparat6ri os e que 
normalmente sera uma comissao de unidade, 
se ai nda nao existe na empJesa. 

A luta numa e mp resa Doi- lima Oll mais rei
vindiCa<;:6es ll'ode decidii-se .em po;uco te mpo 
ou ser urn processo rel ati vamente longo com 

qlie nao estao ' s a ~nfrentar, enfim, 
porque as cond i<;6es nao estao madmas para 
que a lu ta Drossiga. Quando assim acontece e 
normal os traba lh adores vol ta re m it carQa nou' 
tra altura, mais ta rd e, em melho res c:on-di<;oes . 
Outras vezes a inda, os ttabal hadores faz em u;"o 
das fO imas de lu ta mai s avan<;: adas, 'vao a te a 
greve, e nao con!"egue m veneer (p elo menos 
no i med iato ). A in te rven<;:ao viol"enta d<:ls for 
cas repressivas, a capacidade de resistencia 
da empresa, possiveis debi1ida des n8 organi 
za<;:ao e condu<;ao da luta e outras causas de~ 
ram ao patrao a superioridade na reladio de 
for<;:as ne~se mom en to_ Nada ha de an ormal 
ni 3so . Toda a luta de classes e feita de vito 
rias e derrotas; E em cad a derrota po de ad
quiri r -se u ma e xperh~l'Jcia que con ta ra pa ra 
a vit6ria de am anha. 

A experiencia da luta reivindica tiva mostra 
qlle mesmo quando uma Illtlil Dao e imediata
men te vitoriosa , mesmo quando os trabalha
dores nao conse~uem impor nesse momento 
ao patrao a cedenci a daquilo por que se ba
teram e tern de retomar 0 traba lh o (se 0 pa
raram) nas condil;:oes anterio res, ou ate pio
res, os resultados positivos viraG mais tarde, 
por vezes aparentemente sem liga<;ao com a 
luta que antes travaram, mas na reali dade em 
con seq ue nci a de la. A luta nu nca e em vao. 
Ali as,o facto de os operarios de uma empre
sa se t erem o r ganizado, unido e lutado em 
conju nto, irmanados nos sens interesses de 
classe e aspira~oes comuns, e ja em si urn 
passo positilio contribuindo para que, mais 
adi ante, se venha m a ob ter suce,sos na luta 
reivi ndicativa. 

IV 

va.ri as fas):s, no decorrer das quais os traba. 
lhadores tem que ir ' discutindo as formas a 
adoptar em cada fa se e criando cJs organis 
mos ap ropriados se for caso disso, Por ex,e;n 
plo, S2 se vai ate a greve, acto considerado 
i le ga l, 0 organismo para dirigir a greve de" 
vera se r norrnalmente tam bem um ,organismo 
il ega l, nao deve se r 0 mesmo que dirigi u a 
luta no seu comel;O, D outro wodo se ra facili
tar a repressao . sobre os dirigentes da l u ta~ 
facilmente iden tificaveis' pel os patroes e pelaS 
for<;:as policiais, e eriar" dificu ldades a o seu 
pros seguimento . 

N ao e raro ocorrerem lutas em que os tra~ 
balha do res nao saiem vitori os91l porque, e n ~ 
tre ou tr as possive is causas, hQuve fa Ita de 
o r ganiza <;ao e nao hOllve quem as dirigisse 
na sua fase mai s aguda . Citemos como exem 
plo () caso .da MAGUE em que , ap6s d ia e meio 
d e greve durante a qual os operarios revela
ram grande combatividade, fo i retomado 0 
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tra ba !ho sem s'er satisfeita n enhuhla das rei · I 
, vindi ca ~6es por que t in ham ido para a lu ta , 
sem q uaJquer compromisso da empresa de as 
vir a cunsiderar. Caso mais ou menos iden - ' 
tico se pa s so u na Cel-Cat. 

Tanto nu m como noutro caso, 0 trab ', !'ho 
tera s ido re tom ado nessa altura sobre wQ() 
po r defi cien te organiza~ao e ausencia d e um 
orfLanismo que dirigisse a luta na fase em que 
estava, pois nao parece que eia ja estivesse 
esgotada. Urna Illta aSFim e c o mo um ba rco 
8em coman do num m a r agitad o . C la ro qu e a 

. luta nao foi e m vao , os se us resulta do s vi rab 
fuais tarde, como s e viu em parte ja na pr6p ri a 
Mag uie, sobretudo se os operari os cor.til1 tia m a 
mante r urn espirito combativ (J e a disp O:3icci o 
de nao des ist ir das suas reiv i n dlca~tj e ~ . 1'11 as 
isto nao anula as def iciencias ne l11 a reali da de 
de que , no momenta, e t a lvez por ISSO mesm o, 

,·nao venceram. 
Naturalmente que 0 optimo e inimigo do 

born, como diz 0 no sso povo, e nao pode pe n
sa l'· se que uma luta so se deve desencadear 

~ , 

quand o tudo . muito bern organiza do,J 
mu ito afinadinho. Isso eq uivaleria, na pratica, 
a travar a eclosao de muitas lutas. A fapidez 
com que muitas vezes se desencadeia m e de
sen voivem os acontecimentos no pro cesso 
da t; re l a~oes explotados-exploradores nem 
sempre e compl:!tiv~1 com 0 que e m teo ria 
esta ma is certo. Bem organizada nllns casos, 
menos bern nOlltros, ainda djal noutros, a luta 
reivindicativa dos trabalhadores nas empresas 
cont ra todas as formas de explorac;ao capita
lisla prosseglle e a larga se: E la e 0 fre io a uma 
explora<;ao ainda malOr, ela e a condiC;ao in" 
dispe nsavel para a o bten ~'10 da }nelhoria de 
co nd icoes de vida e de trabalho. Entretanto e 
inco n testa ve! que q uanta m e lh o r preparada e 
orga nizada for uma iuta maio res sao as pos
sibilidades de exito , pelo q ue este aspec to 
deve merecer semDre uma grande aten~ao de 
todas as organiza~oes, celulas de empresa e 
militantes do Partido , co mo um a das suas ta
refas essenciais nos respectivos locais de 
trabalho. 

... ~.-----~--~-~~--------- -- ... ----. 

30,0 aniversario 
DO III CONGRESSO DO PCP 

'0' III Co ngresso do PCP ( I flegal) real izou-se 
na clandestinidade em Novem b ro de 1943(1) 
o «Ava. nte» da 2.a qu inzena desse mes; 
noticia n do 0 aco ntetimento, considerou 0 
!II Congresso «uma grande vit6ri a» de 

« ,~ig n ificado historico na vida do Partido» e 
sit bli nhou que se t in ha celebrado «sob as [on
s\fL nas da frente -u ni ca da classe operaria, da 
unida de nac ional antifascista e do ro bus.teci· 
menta do Partido ». De facto; estas tres can
~ignas correspondem a tre~ as pectos funda , 
me ntals dos trabalhos do III Congres80 , em 
4 ue e 3te cO ll3agrou gra n des exitos da activi
{Jade do Partido. 

o III Cong resso culm ino u a reorgani za~ao 
ini cifjda em 1940 e aqriu, na vida do Partido; 
a e poca a a sua transforma~ao num grande 

o III Congresso, dando pOl' finql'l8 reorga
niza~a o , poe terrno a 11m lo ngq per /OdD de ifl sla' 
hil id.ade , ir regu iar idade e i nsegtlr a n ~a !l a actjii:o 
parl id a ria, revela a consoli dalf ao e r efoq;o do 
jlflare lho cl and esti no, no n(lcleo de rello (u citn a
rio s profissiona is e da organizalf a:o, e c OI:1 e(,: a a 
por em pralic,a os princ/p io s leni nistas de di !' cc 
~ao. 0 III COllgtesso estabelece a~sim bases 50-

1 

P art ido nadona!. 0 III Congre8so reali zou·se 
rio preciso momenta em que a P ar tido, did 
~in,~o ,f.1ra ndes lutas opera rias, tornara deci sI 
vamerit.e, de vez e de fac to, 0 papel d e van
guarda revo lllcio naria da classe operaria e das 
massas trabalhadoras. finalmenb, 0 1II C an 
gresso marcou, na hist6ria do movim ento anti
tascista, 11m mom ento de vira~em, em que a 
c lasse openiria (no ponto de vista social) e 0 
Partido ( no quadro das for~as po.liti cas). Te; 
rao uma intervenc iio cada Vez mais efectiva e 
determ ina n teo . 

Estes tres aspectos, que a seguir scrao exa: 
minados mais em pormenor, ca rac terizam 0 

significado e a im porta ncia,p~ III Congresso 
na vida e na histOria do Par tido. 

.. , 
lidas pa r<l . a continuidade e 0 desenvo lvimento d~ 
actividade parlidaria e inaugura urna nova epoca 
na vida do Partido - a Ita s ua tran sforma~ad 
nllm granlle par lido nacional, com deslacado pa
pel na vid a politica pcrluguesa. 

A reorg,a,niza<;ao de 1940 ·41 tracara inicial 
mente , f2orijo tare~as a constitlli~ao de urna 
direcyao fitrrpe e dedicada, Q reaparecimcnt9" 
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da a c~ao p'ar!:i- raro s momeritos parficH,lanpente graves, reui1a imprensa e a reactivac;ao 

daria, 
'. ~ ' ·f ~ . • 
es tes object ivos fora rn rapidamente ,a!ca n

(ados, A direc<;ao pas sou a ser asseg urada 
por camaradas prova dos e firmes. «0 jy\ili
tante » reapa receu em Ju nho de 194 1 e .0 
« l\vante» em Agosto, Encetou-se urn es for<;o 
para desenvolve r algumas organiza<;oes re
gio nais. 

Entretanto, logo se most rou que estes exi
tos nao asseg ura varn por si a deresa e conso
li da<;ao do Partido. A persistencia , durante 
algum tempo, nos mesmos metodos de d efesa, 
de direc~:ao , de organiza<;ao, que hav ia m ja 
mostrado serem inadequados, es teve a POiltOS 

de comprometer e anu lar os exitos js. alcan
<;ad08. A e xperiencia r!l os trol! sere m necessa
r ias profun cias qJtera:;'oes de fundo em nume
r osos as pectos da vida intern a e da ac ti vidade 
do Partido , 

o proble ma da deiesa adquiria parti cular im 
portancia dados os sucessivos golpes que du
rante mui tos alios haviam atingldo a direc<;ao 
central e que ii nham conduzido a urn pJogres
s ivo enfraquec imento e a ulna verdadeir~ cri, e 
nos an os 1939-1 940, Nos dois primefros an os 
da reorQaniza<;ao., depu rou-se 0 parl:i do de 
elemen tos desmoralizados e afastar.am,se pe
rigos de provoCat;a0 . Entretan to, a explica<;ao 
adoptada , segundo a qu al os ante rio re,s golpes 
~o'fridos pelo Partido se dever iam a 'prov'oca
.lilores inf ilt rados na direct;ao (0 q ue i\unca foi 
'provado), co nduzi u it atribui,;:ao de todos os 
males a «bodes expiat6rios ", a subestima\ao 
das medi das de defesa e it insist()ncia em pro
cessos de trabalho, que estavam na raizde 
desas tres anteriores. E ssa subestimacao facHi
tou urn novo grave golpe e m 1942, em que · 
fora m presos dois membros do. Secretariado e 
alguns dos mais destacados militantes , alem do 
assa lto ou lo caliza<;ao de instal a<;oes dandes
tin as . 

e ~ pa rtir dessa data e CO~l a constitui<;ao 
de urn novo Secretariado, que se o pera uma 
viragern nos metodos de clf'!(e~a (instala~oes , 
transpo rtes, liga~oes, disclplina ), que esta na 
raiz da ulterior continuidade do trabalho e 
desenvolvimento do Partido , 

o III Con gresso e , pela sua propria realiza
~ao, un'la prirrieira grandeafirma(;ab do ' exito 
qyssa viragem. . 

~ , 
N o que respeita it direc!{ao ce ntr al, ela esti · 

''Vera, sempre cenlral izada no Secre tariado. 
Des.&e a reorganlza l; ao de , 1929,nullca fora . 
constituido urn Cornite Gentra lcom funciona
luento regular. 0 S¢cretariaao convocava, em 

nioes, de ~uadros ' re&.po nsaye is ( secretarios 
dos CR de Lisboa e;3ado,' secretario ,geral sl IT' j 

F]C, sec retario do. SVI), Varias veze~ essh 
reu nioes tiveram, It(}d~r de!ib e rativo, Na pri~ 
rna vera de 1936', t'tma reuniao se.rpelhante re
solveu co\~stituir uW ,Co mite Centra'!, mas es t~ 
foi d e ntro em poueo destruido por s ucessivas 
pri soes, A necessidade de uma direc<;ao co
lecti Va perman en te e re gi,tla.!', de um Comi.t~ 
Central cOl1stituido por' niembros de plena 
direito e dan'do contas ao Pa rtido da s ua a ct i
vida de, era t1ma tarefa da mais ;a lta importan, 
cia para 0 desenvolvimento do Partido, ' 

o 1lI Congresso real izou com exi to cssa 
tarefa, Prirneiro C ongresso realizado na c l an~ 
destinidade (isto e, desde 1926), teve 0 alii) ' 
sign if icado de tornar rEgra a presta<;ao de 
contas da direc.<;ao central a todo 0 Partido, 0 
meto do de discussao aberta e a aprova~3o no 
Congresso da lin ha politica do Partido. A ele;
<;ao pelo Congresso do primeiro verdade iro 
Comite Central ac tuando na clandesti n.ida de 
re presen tou um passo decisive para a in stau.
fa<;ao duma dir ec<;ao colect iva, para a forma
cao de quadros dirigen,tes ,.e D,araassegurar a 
con tinuidade do tra balho d e di rect;ao, 

A constitui<;ao dum ,nudeo di ri!1e nte capaz _ 
de assegurar a continu"idade do tl~~balho este-
ve ligada a realiza~ao bem sucedida de Clu tra 
tarefa: a cria<;ao de urn ferie nl\ cleo de r evol,u
ciona rios profissionais, de fun ciona:rios do ~a:i' 
tido, com a correspondente base te cnica, q ue 
(refor<;ado ulter iormente) vi ria a SE~r, ate ho je; 
urn dos fact o res fundamen tals da for~a do 
Pa~,tido, da sua capacidade d e re si ste nda it 
re pressa6, da sua sol idez ors;!a nica. 0 III Con
Qresso revela uma situa<;i"i o 11 0 va, com urn 
nueleo de funCiom\rios do Partido e m ple na 
expansllo. , . ,. \ 

" 0 desenvlliv irnento da org ani zay ao a escala 
nacional fora urna dl1s tarefas principal s que 
coJocara Ij. . reot;ganizat;ao, Nos a l10s que se 
seglliram, as , melhorys quadros do Partido, 
pr'aticarn~nte todlJS serl1 excep<;ao, for a rn en· 
viados pa ra r egioes diversa,s , t rab alhan do di
re ctame n te na cria<;1io de n OVa~ orga niza<;5es 
de base, locais e r egionais, 

o III Congre.sso , faze ndo 0, balan<;o dos 
progress os da organizacao, ver ifica que essa 
ta refa e s ta va a ser levada a cabo com sucess o . 

. Os efec tivo s do Partido tinham subido a mqi,s 
de tres vezes os i nd icados par B, Go n c;a lv!;s 
em 1935, ati ng'i n~.o 0 rn ais alto n(mlero regis
tado at e .,e n t~o ,na cla ndestin icl a1 t:, Come<;q
vain a criiu"se fo~tes nucieos reQio na'is. Na 
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contin uidade desses progressos, 0 \11 Con 
gresso traeo u nOVas tarefas Cl ue viriam a se r 
cum pridas, Em menos de tres an OS, ate ao IV 
Co ngresso, os efe ctivos do P artido vir iam a 
ser quad nipIic;l,dos. 

Ainda nO\ltros aspedos, 0 ~q Cpngresso 
" teve parti cular significa~o np qesenvol vi
' .. mento do Partido. 

Durante' muito tempo 5e til1ha sllbesti mado 
'a delin i~;10 c1a o rienta~l[o " poU~illa do Par~i do_ A 
linha do Par tJdo era definida em arti gos dis
persos, elaborados po r urn ou dois camaradas 1 

sem qualque r deb'ate :N\odifi cacoes e virage lls 
da Iinha era m realizadas de forma semelhante. 
A viragem de 'tr95~ , po r e l' emplo, foi d is llti da 
~ aprovada , junto da ICl apenas pel os carpa ra
das qu e co nstituiam as d~lpga<;oes aos Co n-

d:l ressos da IC e da \JC, sem qllalquer debate 
-"' previo no Partido, -

Co ube ao' fn Con gresso por em pri mei ro 
plano e real car a impor tancia duma Iinh a po
Iitica co rreeta e di sf}llti da e aprovada colecti
vamente. £ certq qu e, absorvidos di ar iamente 

___ como ent~o aifi·lla esta va m todos oS-4uadros 
de direccao com gra nde variedade de tarefas 
e'),iecu ti va s, 0 trabalho politico do III Con-

'0 Iii Co ngresso, r ealizado num mo mento em 
que 0 Partido se im p!antava nas el11p l'esas e aea. 
baya de rlir igi r com s llcesso grandes gl' eves ope
I'a-ria :;; , foi um a afirma9ao de qu e 0 Par tido to 
ma ra deci did amen te a cabe~ a e a d i r ec~ao lias 
Illtas da classe ope ral'ia , como sua vanguard a 
revo fll ciolHl r ia. 

Entre os faeto res que tornaram possivel, ne
cessa ria e oportll lla a realizacao do III Con
gresso, urn merece especia l r e levo : as g reves 
de ]ulho-Agosto de 1943, Hav ia ma is de um 
a no, 0 desen voi vimento do Part ido r es ultava 
directamen t e do SEll pape l nas lutas di arias 
(peqllenas e g ra ndes) dos trabalhadores da 
cidade e do cam po. As greves de ]ulh o-Agos-

' to, em que participaram cerca de 50.000 ope
' rari os, teste mun hando a influenc ia do Partido 
e 0 reconhecimento pela c\asse ope-l'a r ia do 

' sell papel dirigente, reforeara m ex traordi na
. r iamente a eo nfi anr a (10 Partido nas suas pr6 · 
prias fo r~as e dermn 11 m vigo,roso i m pulsa " 

gresso se pecessiuiam ente ' desse 
facto. Mas, peia pdmei ra vez na clandestin i
dade, um Congresso deHnill a lin ha pol\ ti,ca e 
a orientacao ern todo,: os ;ilSPyct9s essen~ i ais 
da actividade do PariW9· 

o Congresso teve tam bern urn P'l pel de re
levo no fortalecime'nto da u !l id,ad~ do Partido. 
P ela definic;ao da linha poli tica, pe Ja af irma<;ao 
de forca e vit alidade e ainda porqlle marcou 
a defi:nitiva de rrota id e\@:~9. i e a ( a que se se-

~, €, • 
~\1 i r i a a rapi da desa ~re<~Sa(t e desaparep-
~lel1 to ) de um ~rupo c isio nl'Stlt"-e provocatorio, 
que e ntii.o ,e fo r mara, intituland0 7se PCP e 
pll bli cando duran te algum teQilPO urn false> 
« Avante». 

o III Congresso aparece pois como 0 con
gresso da conso lida<;ao definitiva do Partido e 
dp arran que pa ra a sua transforma<;ao num 
grande partiilo nacional. 

2 

Desde entio , apesa r de fundos golpes sofrt. 
dos, nunca rnais 0 inimigo fas~ i s ta conseguiu 
interromper a acti vida de partidaria. 

Ain da q \.le nu m proc esso irregul ar, 0 Pa rti· "t'j 

d.o--.desenvolveu-se e tornoLl- se urn partido 
forte , com uma intervencao activa e constante 
na vida politica portuguesa. 

toda a acti vida de par t idar ia. 
o III Cong resso consagrou, na base da pd

ti ea revoluc ionaria, viva e recente , a poli tiea 
de fre nte unica da c lasse operaria definida 
pelo Partido para as condi<;,o~s peculiares 
existen tes em P or tu gal. 

No VII C o ng resso da Internacional Comu
tHsta r ea li zado e m Agosto de 1935, a delega
cao por tllguesa , ten do em conta que, alem do
PCP, as or~a ni za<;6es openirias (COT anar
quista, Sindica to s Autonornos, Partido Socia
lista ) eram ja en tao apenas residllos de orga
nizacoes em franca desintegra<;ao, sublinhara 
que a frente unica ern Portugal se teria de 
realiza r, nao at raves de urn acordo entre or
ganiza <,: oes, mas airaves da organ izacao da 
luta pel as reivin dicac;oes imediatas. 

Diversas circuns tancias impediram que, nos 
alio s segu inles, esta orienta c;aa registasse e ~ i 
tos visive i8. Nos anos 1935·41, as interru p
<;oes, remodel a ~ oes e reorganizac;oes resuftan-
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tes das sucessivas e frequentes prisoes na di
rec<;ilo superior do Partido, absorviam 0 :;lros
so das energias, impedindo urn real esfo r<;o 
para a implantac:ao nas empresas e a organi
zaciio da luta re ivindicativa operaria . 

Eo a partir de 1941 que se passa a co nside
rar que a defesa e 0 desenvolvimento do Par
tid') sao insepaniveis das lutas da classe ope
niria e das massas trabal hadoras. 

Valorizando 0 exemplo de uma ~reve do s 
openirios da CovilM em Novembro de 1941,0 
Partido inicia, em principios de 1942, uma in
sistente campanha pel a aumento de salarios. 
As lutas reivindicativas vern a culminar nas 
greves de Outubro· N ovembro deste ano, nas 
quais participara m 20000 trabalhadores e que, 
como acentuoll 0 III Congresso, marcaram 
«0 inicio dum noVo periodo de lutas da clasE e 
operaria, durn novo periodo de ofensiva». 

o Partido examinou atentamente as \1reves 
de 1942, os seus Jados positivos e negativos. 
J.,og o em D ezembro de 1942, 0 «Avante» in
dicava as deficiencias veri ficadas e a necessi
dade de se trabalha r para que se nao repetis
sem. Apontava como medidas, a cria<;ao duma 
direc<;ao pa ra 0 movimento op'erario em cada 
local de trabal ho, a definic1io clara pelos tra
balhadores dos obj ectiv~s da luta e sua ampla 
divulgac:~o, a estrei ta li ga<;ao dos comunistas 
e outros trabalhadores de vangua rda com as 
massas operarias das r espectivas empresas , 
a es treita li gaciio da luta da s wirins empresas. 
Tirando os ensinamen t os da exper iencia, 0 

Partido lancou-se com decisao it organizacao 
da luta reiVindica tiva. 

No primeiro semestre de 1943, as lutas dos 
-operarios e assalariados rurais por melhores 
~ a l arios, contra 0 aumento das horas de tra
balho, pelo pagamento a dobrar das horas EX· 
traordina r ias e contra a falta de generos, alar
gam ·se e aumentam de intens.idade. Seguindo 
as palavras de ordem do Partido, formam-se 
centenas de Comissoes de U nidade nas em· 
presas . Dirig indo as lu tas d iari as das massas 
trabalhadoras , 0 Partido desenvolve uma in
te nsa actividade para unifica·las, salientando 
Que sao as pequenas lu tas diarias que criam 
co ndi c:oes para 0 desencadeamento de gran
des movimen tos. «A classe operari a (procla
maya 0 «Avante» em titulo de lado a lade da 
pagina) cam inha her6ica e decididamente para 
grande3 jo rnadas de luta». 

As gr eves de Julho-Agoslo de 1943 tive ram 
extrao rdinario significado no movim e nto ope
fario e no desen voJ vim ento do Partido. 

Em primeiro lugar, as greves ev idenciaram 
que a unidade da classe operaria se efectiva na 
lu la pelos seus interes ses vitais. Apesar da ocu
paeao militar de fab ricas, bairros e loca lida
des , de assassinatos e ,e s pancamentcs , da de
c reta<;1i o da deporta~ao, de grevistas para Cabo 
Verde, 50.000 traba!hadares manf[veram-se 

firmemente em ~ mais de uma se mana. 
Com o logo sublin-hou 0 «Avante» (2 a qui rize . 
na de Agosto de 1943) as greves co;;s t itui ra m 
«0 maior movimento de massas desde 0 ad
vento do fascismo» . As greves foram uma grat)
dio sa afirmat;ao da f,o r~a da crasse opel'ar ia', 
qu a ndo unida e 'organ iiada. 

Em segundo lu gar, a greve foi il1leirame nt ~ 
preparada e dirigida pel o Par tido , que monil izo\l 
para 0 efe ito 0 maximo das SilaS cilergias . a 
Secretariado do CC actuou como Comite Na
cional da greve. 0 CR de Lisboa como CR da , 
\1reve. Nas em presas, as celuJas formaram nu
merosos Comi tes de Qreve. Encontros dia rio l> 
asse\1uravam a ligacao do topo a base. A tipo
grafia cent ral do Parti do e 0 aparelho de dis. 
tribui.; iio ficararn inteiramente disponiveis 
para a im pressao de ma teriais relati vos it :;!reve. 
No dia 21 de ]ulho, eo prop rio Secretari ado 
que lanca 0 ma nifesto apelando para a g reve. 
No aia 26, p rimeiro dia de greve, paralisam 0 

trabalho 14.000 opera rios . No dia 3, sao ja 50 
mil. Atraves dl organ fz aciio e de sncessivos 
manifestos, foi assegurada a direccao da gre ve, 
ate a retorn ada do trabalho . No norte, rem In· ' 
gar uma greve de 2.000 o perarios e manife_
tat; oes de 4.000 em S. Joao da Madeira, (2) 

C omo salientou 0 III Congresso, a facto de 
que a greve foi pre parada, organizada, desen
cadeada e dirigida pelo Partido e 0 fac to- de-
que a classe operaria seguiu 0 Partido" sa . , 
bendo Que seguia 0 Partido » mostraram que 
a unidade da classe operal'ia sa r ealiza sob a 
direq:ao do PC P, sua vanguarda revolucionaria. 

Partin do da anulise da s greves de 1942 e 
1943 , 0 III Congresso abriu a pers pectiva e in
dicou 0 caminho para novas grandes lutas dos 
operarios industria,is e dos assaiariados rll ra is, 
que viriam a com provar· se pOllCOS. me3es pas
sados, na gran de greve de 8 e 9 de Maio de 
1944. 

Outro importantE' aspecto da luta operaria 
mereceu grande atenc ao do Con gresso: a ac· 
tividade sin aioa!. 

A virage m no t rabalh o s indical- abandono 
da te ntati va de format;;ao de sindicatos clan · 
dest inos e trabalho nos sindicatos fascidas 
fora decidida em 1935, por altura do VII Con
gresso da Internaciona l Comunista. Mas B. 
Go ncalves, que chefiol1 a delega<;ao do PC P , 
foi pres Q di as depoi s de reg ressar do Congresso 
(Nov2mbro de 1935 ) e, depo rtado para a Tar
rafal, ai viri a a mo rrer em 1942. Junto com B. 
GOI1t;alves, fo i preso Jos e de Sousa, di rigen te 
da Comissao Inter-Sin dical (clandesti na). Nos 
anos seguinte,', as e s truturas dos sindicatos 
clandestin os, j (l fo rtemente atingidos pela re
pr,essao qu e se se guin ao 18 de Janeiro d'e 1934, 
d es agregaram·se rapi damen te. A sua impre nsa 
cland~stin a desapareceu tambem. Manue l Ro
dri gues da Silva, que fica r a it frente da CIS, 
foi preso eJ1! 1 (nO'. 
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o t [a Q~iii o nos Sih dicatos' N'acionais n ao 
.comec ou im e di a tamel~l't e, ape'oar do acordo 
'cx istente n os quadr os mais destacado s do .Par
-ti do acer c,\ da nova orie ntacao. Primei ro po r
n ue a virage m nao se a poi o u na ampla di scus
saO, e cc n venci men to de tod o 0 Pa r tido . Se
gundo , po rqu e nos atlo s de 1935,4 1 era muit o 
d ebi l a luta reiv i ndicati va }Ja~ e mp resas, base 
e sse nciai para q ue os t rabalhadores pudessem 
sentir a necess idarle de pas sa r it aceao nos 
Sindi ca to s N acionais. 

o lil Co n gresso, nao s o c on fir ma e torn a 
maig preci sa a o ri en ta~aodo t r abalh o nos S i n· 

.d icatos Nacion ais, como \an<;a p alav ras de or
clem que, s 6 entao, 0 Pa rti do liQado e s t r e ita
mente a dasse, d irigindo di a r iamente lutas em 
centenas de em presas e g ra ndes Qreves" op~ ' 
nirias, es ta em c ondieo es de levar Ii pratic:?: 
«pressionar as direee·Oes do s SN, desma\3carar 
as dire c(:oes fast;:is tqs', e le ge r c;lirec r;:oes d.a 
co nfia nr;:a d os trabalhadores )/ . «Estao p reen-

chi dris as co ndicoes fun da me ntais ( pro clamoti 
o III Co ngress o ) para passa rmos ao ass alto e rn 
\ ar ~a e'lca la dos SN, para to rn an h os os S N 
orga nism as d e lu ta da c lasse operaria >, 

o !II Co n ~resso marea 0 po nto d e parti da 
pa ra 11ma ,re gul ar act ivida de prati ca nos s indi
c atos fasci s tas. f ortes e con fiantes no se u am
p ia e vigo roso mo vimento re ill ind icativo , f or~ 
ta leci da a confianca nas pa!avras de ordem do 
P ar tido, os trabal hadnres pass am a Intar nos 
sindicatos dentro da linh a aponta da e , menos 
de da is an os mai s tarde , em 1945, r egistam 
grandes vitorias nas e!ei coes de ce rca de meia 
centena de sinC\ icatos , po nd o Ii s ua fren te oi· 
receoes da co n fian<;a da cl ass e. 

Pela nova si t uacao que an alisou, pe las deci-
,soes q ue to mo n , peJas pe rspectivas q ue ab rin, 

I b ll! Conf,lresso cQ.nst itu i ass im um importan te 
ma rco na luta ua c!asse operaria po rtugue sa, 

I dfr igida pe lo seu Partido. 

3 

,.j ) III Congresso ma re s um ponto de viro
gem no correla (,:ao de [o rc;as no O pos if;:ao 
a nlifasci ste . A c lasse operiHia c oloca-se a 
~fren-re cia res iste ncia contra a /as c ism o ~ 0 

Partido to rn o· se a principal forc;.a pol i tic a dB 
Opos ic;:ilo, 0 g ra nd e ani rnador e i lll pu ision a
do r d e unidade no IUfa co nt ra a di tedura [as
ci sta e peiil l iberda de. 

Em 1943, a burgu esia , li bera l t inha ain da 
cO!lsidenivc l influencia politica, Os « re publi 
canos» co ntavam ai n da c o m quadros n umero
sos: vel b05 dirige n tes lIi ndos do regi me antE 
rior ao 28 de Maio de 1926, m ilitares, in telec
tuais, pequcnq s e m e dios indust riais e co mer
ciantes, artesaos . N o III C on gresfo, reconhe; 
ceu-se, como «verdad~ i nc o ntest~vel », que 
«uma g rande par te da p opniar;:ao p or tu guesa 
(prineipaimcnte na pe quena e me dia burgue
sia) esta sob a inf lueneia ideo lo gica republ i
cana» co ns idera da en tao uma «g rande cor-
rente antifascis ta» . \'" 

Dura nte os p rimeiros 20 atl os de d itadtJra , 
os republicanos mantiveram, po r UIll iaa o, n u
m e rosas e var iadas fo rm as legajs de infl uencia 
(im prensa, co iectividade8, coope ra tivas, etc.), 
conspiraram po r o utro Ii)do ac ti vamen te co m 
o objectivo da res tau ra<;ao do regi me parla 
mental'. 0 pro cesso que c ons ideravarn ade q ua· 
do era um go\pe m ili ta r , pa ra, o qua l pro cu ra
va m em ge rai a parti ci p'ar;: a o de ci vis a rmados. 
Logo em 1927, na revol.ta de 317 de Feverei ro, 
uma violeota e corajosa lu ta pos em serio pe
rij;!o a ditadu ra. Depois da derrota, en fraque 
.cidos embora pel a rep re ssao, os re publi canos 
cOl1'ti nuaram a eons pirar co rn vistas a o rgan i
za 9~o dum pu tc h (po pu la rmente chamado 

«reviralh o »). , ' , , ', 
As relaeoes d o Par tid.o com as vari as CDr-

r e nte s re p ublicanas fo ram durante anos parti
cnia r mente te ns as , 0 P artido co nd uzia justa;; 
m e nt e uma sistematica luta ideoloQ ic a con tra 
as concepcoes « reviralhis tas» , pelo atentismo 
e ilu soes que provocal1am . lVias manteve du
ran te varios anos pos ieoes seetarias , de que 
era vi va exp ressao a pr{)pria li nha politica 
(<<po r u m Oo lle1'n o Openi r i'o e Campones »), 
que s-e m antelle ate mead os de 1935 e que conse 

t it uiq um e ntrave ao desenvo lvimcnto cia ac" 
<;ao poli ti ca das massas e da u nidade na Iu ta 
co nt ra 0 fascis mo. 

A vi ragem 110 sentido da u ni dade antifascis
ta da · s e em 1935. Dep ois, :50 b a i nflllencia (las 
Fretltes Po pulares fr ancesa e e spanhola regis 
tam -se alg uns exi tos em 1936-37, com a fo r
mar; ao da Fre n te Popular Po rtugu esa, A1can 
c;ou ·se u m a eo ra o c om os di ri gentes republi
ca no s, mas esse acordo na o chego u a trans
f0rmar- se Huma ampla aceao po liti ca. 

N os anos de 1938· 42, a crise q ue 0 Partido 
at ra vessou nao permitiu progressos da unida 
de. S6 em 1943, a cons olidaeao do Partido, 0 
rap il:lo dese n volviriJento da s ua o rganizar;ao , a 
a m pla d ifu~ao da Slla imprensa e, s obretndo; 
as g rand eslu tas cia classe o peraria dirigi das 
p eIo Parti do, aumen tando extraordinariamehte 
o p re stfg io do P arti do ante todas as corre ntes 
dem ocra ticas , criam con di ~oe s para que 0 Par
ti do tom e c om e xito a in iciativa da constitui
cao du ma fren te an ti fascis ta. , 

A s iruacao in te r nacicina l, ao realizar·se 0 
III Congress~\ juntava-se. ao.s fact<)res inte\"" 
nos, para fa<;:J hta ~ este object lVQ. . 
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A. ba talha de S talingrado ern pr inciplos do 

a na marcara a viragern da gue rra . Mais de 
300.000 a!emaes foram al aniquilados au fei
tos pi"ision eiros . Lening rado liberta ra·se do 
cereo. Em toda a longa frente, 0 Exerci to So
viet ico batia os naz is obriga ndo . os a re tirar 
com perdas colossa is ern hom ens e material 
de guerra. As tropas anglo·americanas haviam 
desem barcado na Italia e Mussolin i fora der
rubado pelos pr6prios genera is. P recisamente 
ns a ltura em que estava reunido 0 III Con 
gresso do PCP, Staline, dis cursando nas co
memora<;oes do 26. 0 ani versario da Revollll;:ao 
de Outubro, declarava: «A vitoria esti'! pro
xima». 

A alia nca das for<;as an tifascistas com os 
comunistas, torna ra ·se uma realidade nas re o 
lacoes entre os Es tados que comba tia m Hitle r 
e, em cada pais, nas relacoes com os partidos 
comunistas·, que, POl' toda a parte , eneabeca
yarn a resisU~ncia ao oC ll pante. 

Estes facto res internacionais somaram·se 
aos facto res intern os pa ra 0 estabelec imento 
da unidade antifascis ta em Portuga l. 

o Partido tinh a inlciado a abordagem de 
reoresentantes de sectores diversos e no 1lI 
Con~resso pode a nunciar que se estava «(m 
vesperas da eri ac;;ao dum organismo de uni
dade re presentativo de todos os grupos anti
fascistas ». De facto , poueo de pois, a «Avante» 
da 1.a quinzena·de Jane iro de 1944 anunciava 
a c riacao do Conselho Nacional de Unidade 
An tifascista . 

o Conselho, com sucess ivas adesoes, tor· 
nou·se 0 o rgao supremo do Movimento de 
Unidade Nacional Antifaseista . 0 Conse lho 
chegou a ter mais de 40 membrcs , represen· 
tando 0 P CP, os partidCJs que se t inham e n tao 
reaetivado o u fo rmado ( Partido Republicano 
P ortugl1es, Pa rtido So cialis ta) e dive rsos gru
pes e sectores, (5) 0 Conseiho gan hou gra n. 
de 3utoridade no movimen to a ntifas cista e 0 

NOYAS: 

(I) 0 HI ConQ I'css o flo PCP (! !legal) realizou
-se ila clandestini¢ade na J]rilneira quin£ena de 
NOf;e mb r:o deJ9.4;J, nos Clrredores de Lisboa. 

'Foram apresentatJos ao' Congresso ires r~lato· 
ri os principais: Nelalorio pOlitico, por Alvaro 
Cunhal (Duarte); Relatorio sobre as g r eves ope· 
rririas, POl' jose GregoriO (Alberto); Re la torio 
sobre os problemas de Or{.!a niza9do por J'.1anuel 
Guedes (S ,mtos). Foram ainda discu t idos e apro· 
vados outros dois relatorios: _de Sergio Vi lari
gues (Amilcar) sobre a luta da juventude e de 
A. Cun/wl sobre a Luta contr a a pr ovoca9do. 

o CO/lgr esso aprovou por unanimidade os rela
torios, as R~solu90es corresponrlentes, uma «Sau · 
dardo e Apelo ao Povo de Portu{!al» e tres sall
da90es: a todos os membros do Partido, aos co · 
mllnistas presos e ao PC US e /Jovo sov.ietico. 

o Congresso elegeu para 0 Cornite Central , 
entre outros os camaradas, Alfredo Dinis, Alvaro 
Cunhal, Antonio Dias Lourellro, joaquim Pires 

M UNA F estev RPI lcoes de dirigir gran
des lulas unitar s ~e l1assas de 1945 e 1949. 

o MU NAF nao apenas uma rica e nova 
expe ri encia . Foi tambem u ma afirmaGao da 
mu dan ca da correlacao de forcas dentro da 
pro p r ia Opos iGao, com 0 conside rave l refon;;o 
do papel da classe operaria e do Partido. Em 
bora en tao af, correntes republican as tivessem 
ampla influe ncia , e 0 Partido que toma a in i· 
cia ti va da eriacao do movimento unitario, que 
tern papel p repond€rante na sua for macao c 
que, nas quest6es decisivas enos momentos 
decioli vos, conse~ue ja contrabillan~ar 0 peso 
da bu rgllesia liberaL 

De e ntao ate hoje, nestcs 30 anns. 0 quadro 
das fo rc;;as politicas [! ntifascistasE'ofreu mcd , ~ 
fica<;oes profundas. A burguesia libenll p ' r· 
deu definitivamente a sua gra nde in: luenc ia . 
Os sens p'lrtidos e ~rl1po s politicos (Partido 
Republica no, Partido Socialista, Accao De
mocra to-Social) desagregaram·se e desapa 
rece ram. Morreram os sens chefes mais des
tacados. Formaram·se nov os agrupam entos. 
O ut ras oo rrentes polit icas sL1r~irum. Mas, nes
t a evoI l1 <;ao , 0 pape l da classe opercria e do 
seu parti do revolu cio nari o tem·se tornajo 
cada vez mais deterillinante . A viragelll na 
situac;;ao, q ue ha 30 anos 0 III Con~rcsso mar· 
cava, lCon firmol1 -se inteiramente 'na pratica. 

o PCP tornou · se indisc;'utlvelmen te a maior 
fon;a da O posicao e 0 grande anJ mado r, im
plllsionado r e organizador da unidade -fi.I:I-t,...,' .~ __ 
fa scista. 

Passa ram 30 anos sobre a realizncao do III 
C ong resso. A. act ividade do PCP, a luta da 
c lasse operaria e das fon;as antifascistas ao 
lo ngo destes 50 a ll 08, mai s rea1cam ainda 0 
ace rto das analises e concl usoes do III Con 
gresso, a sua impo rtancia e 0 seu significado 
his t6rico. 

jorge, jose Gregorio, Malluel Glledes, Sergio Vi· 
larigues. Confirrnou a composirGo do Secretaria 
do ( A l/Jaro Cunha l, jose Gregorio eManuel 
GuedesJ. 

o «AfJa nte» notici,oll 0 Cot:,gresso nos ruimeros 
da 2:" qrJinsena de No vembro e seguintes. Fo r arfl 
ed itados em folhetos e separatas as principa is 
mqteri ais. 

(2) A gl'eve de lulho-Agosto de 1943 foi pre· 
cedida de urn amplo iraballzo de crgal!iZarl~O . 0 
Secretariado, esteve em r eunido perrnanen te du
rante a greve assegurando a direc9do di,iria da 
luta. Ern contacto com 0 Secretariado , A [fredo 
Dinis e Ferreira IHarque2 (ambos assassillados 
posteriormellte p ela PIDE) asseguravam a direc-

. 9aO na regido de Lisboa . A . D . LOllrell(:o assegu · 
r o,1 0 aparelho teenieo de impressdo e distribui · 
9ao . No Norte, a frente da organiza9ao que dir! 
g iu a greve de S. Jo rio do Made ira encolltrava · 
·sej. Pires jorge. Os quatro principais manifes· 
tos (21,27 e 28 de julhg e 4 de Agos to) f oram 
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assinados pelo .5ecretariado do ce do PCP. I rantes Cerqueira, Tito de Morais e Mendes Ca~ 
. ., ' _. -. tJ e;a·das. os professores Bento Cara , a e Barcosa 

(3) En tre as mel7lbros do. Co nselflO jd faieCidos , I de Mag-all/des, a cornandante Moreir a de Campos; 
contavam-se o. general Norton de 'l1atos, os almi- etc. 

o PCP e os democratas em geral tern 
recismado, como pr im eiro P85 S0 para 

~ 1:1 soluc;:ao do problema colonial, a 
Gbertura 061 neoociilcoes corn os leg j

limos lepresenlan tes dOs POVQS de Angola, 
Gu ine·Bissau e lv\oc;:arnb ique .. Alguns verba 
lislas alacarn ta l cons igns , d izendo que ela 
p oe de lado a exigencia do reconhec im en to 
do direito a compieta e imediele i ndepen
dencia. Cerno respol1der Ihes? 

R Negociac6es entre 0 go verno portu
gues e os movirnentos de libe rt acao 

~ nacional dos POVOS subrneti dos ao co· 
lonialism o portugues serao i nevitaveis 

~gsso-da ~onEj!1 i sta-da indepen~ncJll __ 
pQr eEses povos. A actua \ exigencia de nego
cia (:6es visa , nao substituir a exige nci a da 
independencia imediata e com pleta, mas 

· apressar 0 proces3o que con duzira a esta . 
· ~embramos que 0 PCP te m sublinha do que 
· os «representantes legiti mos» dos povos de 
Angola , Guine BisEall e M ocambiq lle sao os 

' partidos revol ucion arios que diri ge m a luta 
de libertaGao: 0 MPLA, 0 PAIGC e a FRELl 
MO. Fa· lo para prevenir de qu a lquer go lpe 
demag6qico dos fascistas -coloniai ist as , que 
venham a decla rar «ab ri r negociac6es» com 
fantoches corrolTIPidos ao seu se rv i.;o. 

o ataque calun'iow dos verbalistas e feito 
de rn a fe. Eles nao caluniarn apenas 0 PCP e 
outros demo c ratas portugueses, que exi ge m a 
aberturEl de l1f'!gocia~6es. Eles ealufliarn igual
mente os movimentos de iibertacao, que, em 
o easiOes muito di versas. tern deel arado estar 
prontos a n,egoeiar com 0 governo portu gues . 
«Negociar» signifiea, natural me nte , Ver em 
cOl11um as term os de par Hm a guerra, de re 
timr as tropas coloniaiistas, de passer, para 
as for<;a8 de li b erta~ao 0 governo e a admi
nistracao dos seus pa ises, tornados indepen· 
dentes. 

P ~pm art ig o de ,,0 Mililante~ f~la·se 
~ em « cel ulas nas fsbr icas e outras ern 

e Pf '3sas ». A5 ce! u lf:ls nas labiicIIs neo 
_ _ sao ce lulas de emp ress? Po rque se tala 

,,~ora em celulas « nas [ab ricas», qU6ndo sem , 

pre 59 le m falodo apenas em «celul as de em
p reslll»? 

TJ 1\ fabrica e urn a -empress. mas nem 
1"\. todas as empresas sao fabricas. A 

• organiza~ao p:utid:iria numa ffib rica e 
uma celula de empresa. Mas nem to

das as celu!as de empresa sao em fabricas. 
T a\ 0 ca so , por exemp!o, de urn banco, de 
lima sociedaac de transportes, de um a rma
zem , etc. 

Quando 0 art igo em referencia refere ex
pllcitarnente as fabr icas. nao 0 f<;tz pOl" £caS(l. 
Os dados de o rgan iza<;ao sao po r vezes enga
na do res. Ha sectores que indica m ( nos dados 
de or ganiz8<;ao ) a existe n"cia de a lgumas «ee
l ulas~cle-:-el11p resa ». Mas, vendo ·se esses aa 
dos de mais perto. verifica-se que ne nh uma 
des sas empresa~ e uitia fabrica e Que muito 
poucos dos camaradas dessas celulas sao 
operarios. , 

A im portancia da organizar;;ao do prolela
riado industria l torna necessa rio su blinha r a 
priori dade ci a o"ganiza!!1ilJ partida ria ; llao so 
lias empresas em gel' al, mas nas fabl'icas em 
par ti cular . 

P Quais sao actualmente no mundo os 
partidos com uni stas e operarios for-

o ~a dos a clan destinidade? 

R~ 
Pelos dados de que dispomos existem 
aetua lmente os segui ntes 25 partido:;; 
comunis tas cla ndestin os: 

Europa: PC da Orecia , PC de Espanha, PC 
P ortugtles . 

Asia: PC dos Filipinas, PC d.a Indonesia,. 
Partido Tudeh do Irao, PC do Nepal , PC da 
Turquia . 

ilfrica: pC da A fricado Sui, Partidoda Van
:;lua rcla Social isia da Arge li a, PC de Lesotho, 
Par tido da Ubertaciio ,e do Socialismo de 
Marrocos, Partido dos Open'i ri os e Campo
neses da Ni geria , Partido Afr icanQ da Inde
p~~c1encia do Senegal> ~C S ttdanes1 PC Tu,. 
nlSlano. 
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jllill eri ca Latina: PC da Bolivia , PC Brasilej

r o, PC do Chile, Partido Socialista Popular 
da f\ep libl ica Dominicana, Partido OuateJ11al
teeo do Trabalqo, Par ti do Unido dO$ Cornu
nistas do Haiti, Partido Socialhlta Nicara
guense, PC do Paraguai, Fe do Borto Rico. 

rIa alguns Partidos, cllja situac;ao e muito 
especial, pois nao sendo recon hecida oficia l
men te a sil a iegalidade, podern entre tanto 
a ctuar com relativa li berdade. 

De a lg uns paises (uso citados) nao possui
mos informar;oes suficien tes. 

ff.:J Hil tempos, !lma publicacao do meu sector 
1 '" cilava, como sendo de Unine, 0 segui ll te 

texto: «Nao ii natura l que a juventu de de
va prednminar no nosso Partido , 0 Pa.rti

do r evoluc ionar i'O? Nos somos 0 Par tido do futuro 
e I) futuro pertence it juventude. Somos 0 Pa rlido 
di GS il1 ()vadores e e sempre a juventud e ql!e segue 
mai s f itcilmente os inolladores. Somos um Partido 
que con~llz LIma luta abl1egada conlra a velha pc 
dridao e a j uvenlude ~ sempre a primeira a empre
emler LIma luta abnelJada. «Foi-nos feila uma cri· 
{fell, dizen da que este texta era de Engels, COil" 
f or me Lelline l'efel"i ra no 'artigo « A crise do men
ci1cv ismo». De facto assim 0 refere . Mas nos 
servi mo-nos de 10llies ind irectas, mas de con
f ian!{a, que at rio llcm 0 texto a Lenine. Alinal, 
quem tern razao ? ' 

R A passagetn atribuida, com reserva5, 
por Lenine a Engels, como sendo do 

• seu livro «a questao da I-I abitacao » 
(Lenine, Collected WOI'ks, vol. 11, p.554; 

Oeuvres, t. 11 , p , 368 ) nao seencontra llelTI 
no te?ltQ da primei ra edi<;ao alema « l:ur W()h
illlngs1rage» (reproduzido nas Marx- En gels 
Werke , Bd. 18, Dietz Verlag, Berlin 1962, pp. 
209-287), nem no da segulJda edicao ( Me w, 
Bd. 18. Berlin 1962, pp. 645655. Cf. I~P. 735-
-736; 1\~EW, Bd._ 21, 1962, pp. 325·334). 

Nas 2.;\ e 3." edicoes das obras de Lenine 

em russo, tom nola que a pas
sagem de E ngels . ada por U~nine nao foi 
encontrada na oora indicada . Na 4.a edi<;a-o 
js. nao ha qua lquer nota e desapareceram as 
asp'as da passagem. Q mes lllo acontece na 
5. a e ultima edicaorus~a aas «Qb ras ComplE,
ta8» (Moscou 1968, t. 14, pp. 162· 165). 

Lenine dizla d tsr de memdria e nao estar 
ceno da fon te. Esta lJi'i o foi enco nt rada P'.:!\os 
melhores especialistae. Nao conhecemos ex
plica<;ao satisfat6r ia do fac to . 

P Estil it venda urn i iVl'o frances de A. !) F. 
- Demichlll intitlliado « Le e !iiulatul' p.s eurD-

" • peennes» , surpi' eciJd eu-rne lei' jOl'l1ai s e 
revi st.as de esq uenia france s<\ rererellci as 

elogiosas, quando 0 !ivro, ao !ratar da diladu l' a 
portuguesa , mostra que 08 fl'.l!ores naG possuem 0 
minimo de informaQao nec essaria para 0 efeHo. 
[~ao seria de -fazer um a cl' itica ao livro na im
prensa do nu sso Partido ? 

R As deficie ncias d.O livro sao, entre ?u
tras, aque las que 0 carnnrada mdlea,· • e. de fa cto sur pree lldente que pe"soa~, 
animsclEs de boas intencoes, l1'lostrem 

,ignorar ce-mlJ,jeta",ente os documentos do PCP 
e outros escritos valido ~ e ciTe m, como fon les _ 
principais de e studo sobre Por~al (situac;ao 
economica, luta 2lIltifascista ;-Ion;as-p.olill.Cl!h.... 
etc.) urn volume de trotskista s c heio de falsi
fica<;5es. 

A,orienta<;ao do PCP aparece de turpada , o . 
que ' nao admira, uma vez que os a uta res se >" 

servem para 0 efeito das cita<;6es e aprecia 
,,6es do tal vol ume trotski sta. 

o livro e prodigo em en-os de inform a c;ao 
e de apreciar;ao. 

En\retanto e de sublinhL}f , como positivo , 0 

aparecim ento dum livro contra as ditaduras 
fascistas euro pcias , e 0 desejo manifesto de 
desmascarar 0 f3 scismo e de valorlzar 88 for
<;as da Oposi<;ao, designadamente c PCP. 

1 --~~~:;:~:~:;;:~:;;'7;;~~;:;;;:-'~~--~~-~ A !livl!l!l a~ao das cxperillncias do trabalho das organiza~oe9 de base do Par tido tern 
um elevarlo interesse. Q conhecimento de muitas delas c hega ao Comite Central 
pOI' via da organiza~ao. Mas muitas outras llaO sao conhecl das. Por is>,o , ape la-

~ ruos para que as or~anjza~6E!s de base escrevam a «0 Militan te ' , descrevendo 
. as silas experiencias de trabalho. Por exemp\o: dize)1do ce mo o:e form am e co mo 

\ ac tuam as (omiss6es nas fabricas, como participam os tra bal hadores na defini l;8o 
~ das reivi ndicac;oes, como foram atraidas as massas a luts, etc. Tern inte resse expc
~ riencias de organizao;ao, de agita<;ao; de trabal~o_ d.e mass~s .. Eo iJ? P,? rtante apr en
~ der·se · como, em 'cada caso, se a lcan~ou uma vltona_ E e ta rnbem lrnportan te co-i nhecerem-se as raz5es de derrotas, quando estas tem lugar. Por muito pequena e 

insignificante que pareca, urna nova experi€mciill traz sem pre preciosos ensinam e n
mento s. Escrevei a «0 Mil iiante » ! 

~ ... ,,......:>--"'".~_ .... """'!>II~.-...:.,q, ___ ~.tll> . .,.., <llt.~_"_"l>-<ll>-~ __ ~~._qjot 
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