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11PlETiM DO CO MITE CEN TRAL DO PARTIDO COM UNISTA PORTUGUE S 

Gcnferencia dos P. G. dos pafses capitallstas d~ Eurq~~ 

I,MTERVEM~AO DE A~ ClQNHAJi L 
C1\maradas: 

A 'actual situat;ao nos paises capitalistas da 
, Europa da particular relevo a esta Con· 

ferencia. 
E certo que nao e identica a situat;ao nos 

nossos paises. S&9 diversos 08 problemas qne 
cada um dos nossos partidos defronta. Exi s
tem ademaiscontrastes de opinEIO. que se 
naa' poclem atribuir a determinantes de car&c
'ter 0 bjecti vo . . Tudo isso nao po de deixa r de 
~ria r dificuldades, qua ndo 5e trata de defi ni r 
posit;oes comuns. 

Apesar porem destas difi.culdades, havia 

razoes pa ra a rea li zaGao desta Co nferencia. 
Existem -num ercsos problE)llaS espe cificos da 
Europa capita li s ta . de interesse com um dos 
n05SOS partidos. Era urgente 0 exall1e con
junto desses problemas, com vis tas a elabo
rat;ao duma res posta comum a po lit ica cos 
gove i nos dos monopol ios e a tomada de ini
cia tivas, com ob jectivos concre tos, capazes 
d i:! inte ressa r amplas mass as it escala da Eu
r opa ca pi talis tao 

Devemos esforc;ar. nos para que esses 
objectivos seiam alcan9-ados. 

1. A situlu;ao intel'nacionai e 0 

desanuviamento na Europa. 

A 'nossa Conferencia reali za· se numa a ltu ra 
em que se verificam importan t es modifi
ca<;oes na situat;ao in ternacional, designa
,damenie na Europa. caracterizadas pelo 

desanuviamento e po r progressos na coexis 
tenc'ia pacifica entre Es tados de sistema 
social diferente. 

Esta evolut;ao deve- 5e a mudan<;a favoravel 
da correla t;ao mundial de fort;as, determinada 
pela crise do imperialismo que 5e agrava dia 
a dia, peJas real izai;oes da U RSS e outros 
pa ises socialistas, pel as vit6rias do movimen· 
to de Iibertat;ao nacional e pelo desenvolvi
me n to do movimento operario nos paises ca· 
pi t a li stas. A consequen te politica d.e paz da 
URSS e da comunidade soc ialista constitui 
urn factor de primeiro pla no dos progressos 
realizad 0 S. 

P ara que! estas modifica<;oes se co nsolidem 
e ace ntuem e ,porem ainda ind ispe ns8ve l a 
acc;ao tenaz das fort;as da paz e do progresso 
so cial. A natureza agressiva do im peria\ismo 
nao se modi fic a. No Vietname, do Sui , no 
Cambodja, no Medio Orie nte , na Africa Aus-

tral , p ertnanecem focos de t ensao, de aQ res 
sao e de guerra . 0 spoio da do as ditad -.l : as 
fascistas, o caso do Chile e 0 es tabel8cil11 en to 
de dit aduras reaccionarias no utros paiset, da 
America Latina confirmam a determi l1 a.;ao 
do imperialismo, e em primeiro iugar d im
perialismo americano, de cont rmiar pOl' l!:l(!os 
os meios a luta libertadora dos povoS. A'S for 
i;as do progresso social es tao porem em (:on 
di<;oes, se unidas, para simultaneamentf fa .. 
zerem ava n<;:a r 0 processo revolu ci onar .' o e 
acentuarem a evolut;ao no sentido do df!sa" 
nuvia rn ento e da paz. 

o Partido Comllnis ta Portllgll es consi de ra 
que a nova situa.;:ao internaciona l. desig ns 
damente 0 desanuviamento na Europa, cr ia 
condicoes favoravei s a luta dos t ra balliadores 
e dos "po vos, a luta do povo po rtu ~lu es. 

o clima de guerra fria a proveitou lar~ 3' 
men te ao governo fascis ta e colonialista . In
tegrado na OT AN, d6cil peao dos circulos 
mais a gressi\1o~ do imperia li smo, cedendo 0 

te r rit6iio p orttl gnes para a instalat; i1o de 
bases militaret; estrul1geiras, afirmando que 
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em Africa defende a Europa contra a amea<;a 
de cerco comunista vinda do suI, 0 governo 
i'n"cista, em troca, rec et5eu e recebe a inda 
ujuda e m armas, em creditos , em apoios cli
p lo mfl ticos, sem a qual, Ilem poderia prosse· 
gui r tres guerras co lon iais, nem absfar por 
longo tempo a vanta de de ! ibertac;i:l.o do pova 
portugues . 

o novo clima internac ional n8 E uropa, a 
acentuar·se, tornara, por urn Jad\!l, mais difl
cil pa ra os governos capit21istas da Europa , 
que defrontam uma poderosa opiniao deme · 
cratica nos proprios pais€s, prestarem·lhe, 
como ate agor a, a ajuda de que ele imperio' 
samente necessita . E tornara possivel, p Ol' 
outro lado, 0 alargamento a nOl/os sectores, 
incluj ndo se::tores de !loverno, do movimento 
de solidari edade it luta do pavo po r tugues e 
dos povos c1as co16nias po rtl1 guesas . 

A realizacao da Cllflferenc ia europ eia so ore 
!l 3 problemas de segll ra nc;a representa urn 
f:l~o ritecimento da maio r imponancia na evo·· 
lu~ao da sit lla c;:ao europeia e jnternacional. 

Durante muito tempo, 0 governo portugues 
bramou contra os projectos da Conferencia 
ac usando·a de ser uma «armadilha sovleti· 
ca» . DeSmaSCH f"ancio essa politica de provo 

, cac;:ao internacional el O se rvi<;o do imperiali ~ · 
mo,o nosso Partido, desde a primeira hora, 
defendeu a necessidade de obrigar 0 govenw 
portugues a participar na Conferencia e a 
subscrever e a cumprir os acordos favoraveis 
a paz que nela sejam acordada s. 

Consideramos como urn fracas so da polio 
tica fasc ista, como uma expressao dos pro · 
gressos das far<;as do wcialismo, da demo· 
cracia e da paz, 0 facto de que 0 governo 
portugues acaboll por ter de se dec idir a par· 
ticipa r na Conferencia . Essa participa<;:ao 
HaO facil itanl , antes criara no vas dific uldades, 
ao pro:oseguimento da sua pblitica fascista e 
colon ialis t a. 

Nao se de vem confun dir r elat;oes ou nego · 
ciacoes entre Estados de si stemas sociais di e 
ferentes com a reciproca aprovl'i"ao da poll· 
tica dos meslMlS. 0 g'overno p0rtu~~ues, sendo 
admitido na ONU, nao conseguiu no minima 
alarQar as seus apaios extern as. Ao contra· 
rio . Precisamente na ONU, a poHtica fascista 
e coionialists e desmascaracta e candenacla 
cada dia e 0 isolamento politico do governo 
de Lisboa se a centua. Nao vem os par que 
situa.,:aa ~emelha nte nao possa vir a erial" se 

. com a participa<;ao do governo de U sboa em 
foru ns euro peus. 

A coexistenci a pacific a na da tem a vcr com 
qualquer pl'E:tell~;(l reconh eci mE nto do stat li· 
.cpio socia! e politico no m undo, ou seja, coin 

um Elcordo ou urn consenso, ,~egundo 0 q ual 
na o se riam de admitir , nem conrra·revo lu· 
\, oes a leste, ne m revoll1i;;oes a ,oeste. A coe· 
xlstencia pacifica nao entrava a nossa luta 
revoluciona ri a . E, pel a nossa parte, estamos 
ce rtos e tranqu itos, A rende ncia irreprimive l 
para as rela~oes entre es tados com sistemas 
sociais diferente.s nlld a alterara 110 facto de 
que 0 povo portugues continuani a canfar 

'. com a sol idariedade activa da URSS e demai s 
paises que se libertaram da explorac;ao do 
capital. 

Um impor tante e imedjato refiexo da' nova 
situac.' 3.o na .J:;uropa e a progressiva queb ra 
do isoiamGnto do exterior a que 0 povo p!lrtugues 
csteve contiena'ila durante dezen.as de aDOS. 0 
a !a r \!,amen to de relacoes e contactos interna
clonais, inclt1indo com Of; paises sociali stas, 
comecam ja a romper tal isolamento, com 
visive is beneficio s para 0 desen volvimento 
da lura do nos~o povo. 

Certos circul os do imperialismo eurODCU 
procural11 ainda co rtar 0 ca minho do d2~a'i;u
viamcnto e da segu ranca e tcmos de lu men · 
tar que scjam ni sso apoiados, contra os po· 
vos da Europa , pela intriga 11a diplo macia 
chinesa. Tentam sabota r a realizar;:ii.o da 
ConferencLl europeia pondo condicoes pre. 
vias, Elaboram projectos de renovac;:ao da 
OTAN e da co nversao do Mercado Comurn 
e:11 sltporte duma nova alianc;:a politico-mili
tar contra os paises socialis tas. Poem em 
causa resuitados ja alcanc;:ados nas re!acoes 
entre os Estados. E esfon;:am ·se par reacen 
der. co m uma frenetica, provocatoria e or
qU8strada campanha anti80viet~ca , 0 clima 
de guerra fda . 

Os objectivos de tal campanha sao certa· 
men te variados: denegrir 0 ideal dos calnu, 
nistas perante as mass a s, afastar estas da 
luta pe!o ~ocialismo, afectar a influencia dos 
partidos comnnistas, abrir breches entre estes 
e os paises socialistas, Na conjuntl1!"a actnal, 
essa cam panha tem po rem como urns das 
principais finalidades comprometer 0 curso 
para 0 desanllviamen to e a seguranc;a na 
Europa. 

Na illtap3.ra con fi rmar 08 resultados al · 
ca n~ad03, na luta contra a formacao dum 
ren ovada bloco militar agressivo na Europa 
oc'idental, na luta cont ra a OTAN"p.ela liqui· 
da c;:ao das bases rnilitares em te rrit6ri o es · 
trangeiro e pels red u,:ao dos a rm a mentol?, 
na luta con tra 0 antisovietism o , as nOSSOS 
partidos estao interessados numa jntensa 
a c<;iio comum . 0 PCP, pel a su a parte, esta 
pronto a pa rticipar em quahiquer i nicia tivas 
com tuis objectivos. 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



, _____ :- ,~ ----" ------~O~M~IL=I~TA~N~T~E.--+~~p~C~p~- ~" ~. ~~ ______ 3~< . 
2. O ".'#ercado COl1llini ~ 

~-

A-c~ii;e geral do capitalismo abala profunda 
mente ~ Europa, a Europa altamen te in: 
dustrializada e desenvolvida, a quai cabe 
11)11 ten;:o ,da produCao in dustrial, l11erade 

das expo r lacoes e,.l11a is de metade das reser
vas de euro e divisaE do mun do capitalista , 

A e:drcllla irreguiari,dade e sllbitas qu ebre s 
do rjtl110 de desenvoivirne nto, a inflaeiib , a 
criseni o netari~l, que conhe ce cada dia novos 
soor'ess8.itos" as vagus de especulacao, os 
prent'1ncios de guerra comercial, a sltbita crise 
daenergia, i'azemtrem e r 0 edificio capitaiist3, 
Tal como 0 apren di z do feit iceiro, 0 capitalis · 
mo monopolista ja nao 'e capaz de dom in a r a 
msquin<l de ellpiorar,:ao Cjue ele proprio erio u. 

Limit1ic\a a esfera de aeei'io do impe ri alismo 
pelas revolur,:oes social istas e pela iiberta~~ilo 
de numerosos paises, que se encf.minham no 
sentido do desenvolvimento e da independen~ 
Cia economica, in tensifics'se a explorar,:ao e 
agravarn·se as contradieoes e as lutas de 
dasse dentro de cada pais, as contradic:5es 
entre os varios paises, a concorrencia entre 
os paises capitaiistas dil Europa e 0 imperia · 
lismo norte'~Hi1ericano , aD qua i aqlieles estiio 
entretanto larQamerite enfeudados. 

o pro cesso de integrar,:ao"economica euro
peia e um produto e um factor do desen vol· 
vimento do capitaiismo monopolista de [sta· 
d o e cia internacional izaeao do capital. A pe
sa r de roido pelos conflitos de interesses que 
opoem as seus com ponentes , re presenfa a 
associ::i<;ao dos grandes gru pos monopoiis tas 
dos paises industria is mais desenvolvidos, • 
visando a concorrencia no mercado m undial, 
a abson;;ao ou dominio dos con correntes mai s 
fra cos, a exp!ol'ar,:ao dos recursos e da mao · 
-de·obra de paises rnais atrasados , 0 alarga 
mento do campo de inves timentos. Es ta poll· 
t ica torna'se ainda mais avida e egoista, da 
parte de toeIos e de cada qual, com a crise 
que se agr~va nos paises mais desenvo lvidos. 

o processo e a politi c a de integrat;:ao eu· 
i'ope ia atingern directamente Portugal , que, 
sendo 0 pais mais atrasado da Eu ropa, e e n
tretanto dominado e governado po r grupos 
monopolistas assor:ip.dos aos mOllO iJoli.os in · 
ternacionais, Afrouxa 0 rHm o de descllvolvi· 
mento. Os de ficits au ba lanr,:a com ercial co r· 
re sponde l!l a cerca de m etade das despesas 
do Estado. A inflaeao at in ge 0 ritm o mais 
e levado no continen te. A s itu a<;:ao gerai de· 
<;! rada· se com 0 custo das Que rra s cOlon1ais 
qne absorvem muis de 40o/~ das receitas do 
~;;ta aQ, 

Os 1ll01101,61ios e 0 seu gnverno fasCist& 
procilram sair das dificuld::;def, apressar os 
investi mentos, pagsr a ,'Ilena , :,.!3rJi!3r cspa 
cida de com pe ti ti vu 110S mercados i nlermt cio
nais, a custa d8S massas populares e dos in· 
tcresses da nH<;:i~o portugues2 . Con~ieiam os 
sa la ri os. !ntensificam os r itmos de tral;a lho . 
Apressam a rn ina do cam.oesinato, Muitipl i
ca m os impostos , mUll sistema cujas cciracte· 
risticas de>!ressivas se acentuam. f\Dre~s8m 
a cen tr aiiza;;;iio e a concent l' a<;ao. Su'bmetem 
dE: forma crescente a economla portuguesa 
ao imperia iismo estranr;;eiro . 

A. integrac;;ao econ6mica ellropeia aparece 
COE10 um fsctor do 8QrtlVamento do atraso 
relativo e da depende tlcia economics de Por
tuga L O ntem fla Zona dos Sete, hoje com 
aeordos subscri tos com 0 Mercado Co ll111nJ , e 
e.sse 0 destino a que 0 governo fascista que r 
candenar 0 nosso pais , 

o P1l.rtido Comunista Portugues pro nu n
cia- s e firmemente contra uma ta l polit i ea. So 
mas contra uma divisao inte ruacional do tra 
ballio q ue' s i \l ni fiquc co ndena r 0 110580 ])llis a 
ter uma in dustr iasl1bsi diaria do i'mperiaiismo 
estran!;!eiro, uma indllstria baseada sob retu do 
l1a uti!iza eao de mao ·de -obra barata e na rea · 
liza[;ao de operaeoes parcelares nap qualifi. 
cadas . Somos contra uma poHtic'a que ell trega 
os recurSO il portugueses aos monopolios in· 
tefll acio nais e q ue comprom,ete 0 futu ro de
senvol vimento economico independente do 
uosso pais, 

Tal com o outros pa rti doe irmaos , conside
ramos necessario o por a aceao conce'rtada 
dos tra balbadores dos varios paises a explo 
rar,:ao capitalis ta e a politics dos monopo lios . 
Consideramos de in te resse tal 3c~ao nas fir
mas 11111 ltinhcio nai s e nas e!ltru!llfas ,da CEE. 
acc;;a o compative l com a ud()]J \~ao , em cada 
pais, das consignss, m(§toaos e form8s ade · 
qua dos aos seus probl~; mas especiri cos. Para 
n6s esla dare que a natureza e a polit ica do 
Mercado Comum nao se podem modificar 
ati'aves da democratiza:;:ao formal das suas 
instituici.ies , mas apenas atra ves da suhsti · 
tuic80 do po der dos monop6lios pelo }Joder 
da classe operaria e sellS ali ados nos paises 
participantes. So enta.o 0 processo de inte · 
gr'a~ao e a di visao inlErl1aciomd do trsbalhq, 
inevitaveis e nece~sarias Du m a epoca em que 
a revo lu(:p.o cientifi co·tecnic a acentua a in · 
ternacio naliza<;:ao de .toda a vid a social, dei· 
;'ar3.o de servir 0 cn pital ,e p OlleraO ser vi r os 
trabalhadQres e os POYOS, 
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E m Porlu~al, uma polf tlea de progresso 
social e insepanivel da iuta pel a verdadeira 
independencia nacional. 

Duma forma ou doutra, 0 mesmo problema 
se c oloca no ii tros paises. Independencia Em 
reiai;:ao ao imperialismo nor te,. america no. In· 
dependencia em reia i;:a o a accao tentacular 
dos mo nop6lios muitinacionais, prote~id os 
pelos ,governos dos respectivos accionista s. 
lndepe ndencia dos pais es econb mica men te 

maisde'beis e te a ,.0 'aos paises imperialis'" 
ta s. m'ais poderosos. Mao ha indeDendencia da 
Eui-op'a sem a inaependencia dos paises qu e 

'e. 'Compi5em. · " 
U m a politica de independencia e insepara

vel da libertai;:ao do poder dos monop6li'os e 
qe, transformacoes sociafs p rofundasem cada 
pais, que aclasse o peniria aIiada 8S classes 
e cama das nao-monopolistas'esta em tondi
~oes de levar a _ born term o. ' 

3. 0 iJroblelnacla emigr.a~iio 

No contexto d. o eapitalismo monopolista . d.e 
Estado e da hegemonia do Mercado Co
mum na . Eu ropa capitaljsta, insere-seo 
prob lema dii emigrai;:80, qu~, llanhou enor

me imDorti:\ncia 11a vidaecono mica e social 
d ~ numeroso~ paises. 

As migrai;: oes massivas de trabathadors,~, 
expressao da desigualdade do dEBen vol vj~ 
mento do capitalismo, deixaram ha muito de 
ser um fen 6meno espohHineo. A importac;ao 
de mao-de,ob ra nao qualificada e parte inte· 
grapt,e ~f:i (<j:Jl anUicasa?» e .da politica de d ~ 
senvolvl1nento dos palses I.ndustnai s desen
vol\1ldos. 

Em Portu gal, ,pais exportador d ~ mao- d~
-obra, 0 problema adQuire aSPElftos partich 
larmel1te graves. Cerea d;e 1.250, OOq trabalha
do res emigraram de 1961 a , 1972, 0 numero 
de emigrados exeede 0 saldo fisiolb~ic o , re
g istando Port"gal, de 1960 para 1970, urn 
de cresci mo demo grM ico. 

Em sentido inve rso, os lpo nop61ios come
ca m a importar mao·de-obm, fazertdo vir para 
Portugal dezenas de milhar de t ra balhodores 
africanos (particu larmente de Cabo Ve rde), 
fo rcados a aeeitar condii;:oes de trabalho e de 
vida ain da mais duras que as dos trabalhado-
res p.ortugues~s , . . 

A emigrai;:ao torna'se asslm no nosso pais 
urn grande pro blema nacioi1a l. f 0 problema 
do oresente de miseria e de guerra colo nial a 
que- o 'fascismo c<) ndena 0 nosso pova. E in
sere-se no problema do fu turo, do dese nvol
vimento e da independencia econ6mica de 
Portu~hL 

Os fasoistas deseobrem agora que Portugal 
nao tem a,p tidao indust rial nem aptidao agri
cola. A sua «ap'tidao» seria a de « pre~tar 
servic;os", a de ser uma economia apen dic ula r , 
submissa e de pendente dos granGes mono po
Ii os estrangeiros, A exporlat;:3o de mao·de
-obra farj a, parte dessa «aptidao nacio na) ». 

Opondo· se firmemente a tais concepi;:oes e 
a tal politica , 0 nosso Partido luta pa ra libel'
tar Portur;1al do atraso secular e da submissao 
,30 impedalismo.Lutamos para que nao sejam 
os trabalhadores portugueses eo atraso ~eral 
do noss(f' pais a pagarem a so!uc;ao de pro -

r 
Blemas de, desenvolvime'nto deoutros palses 
impelialislas. Lutar,lOs Lpara que 0 nosso pais 
nao seja urn fornec edor de trabalhadores, a 
paises onde vao exercer as profissoes men Ds 
qua li ficadss, as mais s uLas, m3is :nsalubres, 

. lBu is periQosa", e ondesao despedidos. e, p,os
tos na franteirs em perfodos de re cessao . 
n.'!>~mascaramos os co ntratos de forneciiriento 
de mao-d e- oD,ra que d !;,overnci 'fascista assina 
com g0ve rnos est ran geiros, contra tos que tor
nam os Qovernos do capitalismq monopolis ta 
d e Estado d i~ no s do titulo de trafic8:ltes de 
escravos 'do s nossos d ias. 

Para 0 Portuga ll ibertado da tirania fascista 
e do dominie mo nopolista, defendemosUlva 
politica ,de desenvolvimento que diminua pro~ 
gressi vamente a distiincia que 0 separa' dos 
paises desenv olvidos, que permits s ra pida 
e le va~ao do nive l de vida , que conduza ao 
estancamen to dessa hemorragia da nossa .me
Ih or farca de trabalho, 0 regressb voltintario 
dos emigra dos, 20 interes,e e entus iasmo dos 
tral'alhado res po r tugueses na eons!ru~ao duo 
rna vida melhor, livre e independente ns Eua 
pr6pria pa tri a. 

Nessa tra nsform ai;:ao politica, 0 milhao de 
emigradosportugueses na E1lropa tem tam 
bern urn papel a desempenhar. 0 nosso Parti
do considera su a tarefa ganha-lol' para a cau
S] da libe rda de, da independencia nacional, 
da pa z e do socialismo em Portugal. 

Quanto a03 pro blemas imediatos im poe se 
lutar pelo melhoramento da sua flitua~ao , por 
salario i~! ual a trabalho ig ual, para que sej a 
posto fi m as di~c r imina~oes profissiona is, 
para que Ihes sejam ~arantidos alojamentos 
condignos, pa ra que benefieiem dos direitos 
socia is. Por ~sses objectivos lut8mos no que' 
respeita~aos t rabalhadores africanos e m Por
tugal. No que respeita aos emi~rados por ti.!
gucses, eXRressam.os alto l:!preco pelas activi
clades dos pa r tidos irmacs e de o rgan iz a~6es 
sindicais em defesa dos seus interesses. 

,Em tor no elm: prob~emas criados pela em)" 
graGa o em massa de t rabalhadores, msnifes" 
ta-s e diilriamente a solidaried ade de cla sse, 0 
intern a'cionalismo prole!a rio. 0 nosso Partido 
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iHdica aos. erlli.gradOS poi-tugueses a necess.i- I e _~sta se rii pre on o. ' ,examinar coJ? 0" par-
,d~,de e ?J , de.v~l de, l~tarem iado a lado com ,f! titlos irm aos_ todos D,S ,aspectos de IOtere8;e 
cl asse o perana dos ralses an de se encontrarn comulll de tao ma~1no pro ble ma. 

4. A llita. conth~. 0 fascisnJo 

f: ~olitica dos govern os dos monop'6 lios en
t~\ contra Deia frente a luta crescente do,; 

trab:d ha'dores e das fer<;-a s dem ocrati cas. 
Como res posta, em dil''l~rs()s paises :' S' 

ace nrua m medidas dt" re p res3i3o, tendencias 
au toritaria s, ac tividades e pro vocai; oes fa,:c is· 
t as e fas cizantes. 

A el<istencia de tres ditaduras fascistas lI a 
Euro pa me rece part icular ate nt; iio . Algui11 as 
palav ras sob re aqll ela que existe em Portugal: 

C in co an o.s a tnis, quando do desapareci· 
tn en to de Salazar e da form a\:ao do governo 
de Ma r celo C~etano, falon' 5e muito num a 
pret:ensa «!ibera!iza\:ao» do regirrje. 0 gover
no nao passou ent retanto de declara\:5es e 
me dida s dem ag6g icas. Neill mudoll it natureza 
do re gi.111c, l1em mudo'll nada de ess encial da 
sua politica. Con tinu a . ~onlo dantes a recusa 
das liberdades mais e le'mentares. Co ntin uam a 
re pressiio e a guerra colohial. 

Entretanto, tres trac;os ela sitLla<;:ao actual 
interessa sublinhar: 0 ag ravamento das con
tradi<; i5es e dificuldades do regime. 0 seu 
crescente isolamento internitdonal. 0 ascen~o 
da luta popuiar. 

C om efeito, piora a situa(;Io econ6mica. 
A~udizam· se a concorrencia e os conflitos 
entre os di vers os grupos monopolistas. Au
Illenta 0 iso la mento interno do regime. Mani
festam-se diverf.!en cias, divis·oes e defec\:5es 
.no proprio ca m po fascista. Em.b(')ra lenta e h€
sitante, a 19reja, apoio tradic ional do regime, 
come t;!l. a procurar distanciar-se dos aspectos 
mais odiosos do fascismo e do colonialismo. 
As guerras coloniais queimam os escassos re
,cursos humanos e materiais do pais e provo
cam uma cada vez mais ampla e vigorosa COl'l
idena\:ao tanto em Portugal como no estran
geiro . Aumentam as dificil!dade's nas relat;5es 
com varios paises capitalistas europeus. 
,; 0 movi men to democratico , de caricter uni
tario, con hece Ulll notavel rev igoramento. 
,Nele participam todos a s _ agrupamentos e 
secto res po liticos antifascish ,s (co lllunistas, 
socialis tas, cat6licos progressistas e outros). 
;.. grande campanha politic;i de massas, que 
t eve Iugar no mes de Outubio e em que par
,ticipara.m muitas centenas de miihar de por
Itug ueses , confirmou que 0 movimento anti 
fas dsta e uma for ca com ampla J?ase popular 
t= sblidamente impJantada na vida politica por
,tuguesa, apesar dos esfo n;:o s do fascismo para 
a abafar e destruir. \ 
, ,As greves nos ulti mos meses; 0 movjin ento 
sindical que se desenvoiye no proprio seio 

dos sindicatos fascis tas; os movimentos da 
111 ventude trabalhadora e e"tudan til; a 111ta 
cont ra a ~:uerra colo ni al; 0 l11 ovimen to de mu " 
Ih erts; os movimentos demo cra ti coB aut6no
mos com ob jectivos concretos de actuat;ao 
'( contra a rep ressao, pela li berdade de ex pres
sao, peJa segu rallt;2. e l1 fopeia e outros);
aClisam urn cO l1side ravel re fo reD da orQani za
\:iio e uma mplo desenvolvimellto da Itlta po
pu lar. 

Esta situac;ao o briga 0 gover no a manob~ar., 
gr2,duando a repressao e a demagogia. ,Uma 
coisa pbrem e cer ta. 0" fasci stas nao asslna
rao a s ua pro pri a sentellc;:a d'q mor te po l.1 ti'ca, 
concedendo as libe r dades deln'oc rati c'ils', A 
Iiberta\:ao do povo po r tu gb'es tern dbser a 
su~, propria obra, . ,. .. _ , ' 

t'la vangua rda do mOVlm en to antlf3.s cl s t~, , 0 
I] OSSCl Partido. nao poupa nem poupara eS lO i·· 
)": 05 e sacrificios para reforc;a r a larga frenJ~ 
'Unilaria jii existente, para inte nsif icar e e \ev'af 
a um \livel superior as lutas das massas p optl- . 
lar-es, para conduz ir 0 puvo pohu~:u'es ~l con
quista da Iiberdade. 

Camaradas: 

No nosso entender, nem se mpre a situa<;1i.o I em Portugal e jus tamen te ava li ada. 
o fasci sm-o nao e u rn fe nomeno d'o 'passa
do. O nde quer que 0 mo vimento opera rio 

e popular avance ao ponto de amea\:ar direc
tamente 0 sis tema capitalista, impoe-se Lall a 
extrema vi gila ncia contra os peri~os do fas
cis mo. A lu.\a pela Iiquida~ao das ditad uras 
fa~ cistas existentes e do interesse de todos 
os povos. 

POI' outro lado, ofascismo portugu es cons
titui uma base, nao desprez,i vel, da -rea\:'c;iio e 
da agressao imperiali8ta_ Ainda recentein,e,nte, 
num momenta crHico no Proximo Oriente, 
foi gra\:as it bas e aerea dos ,A \:o res quf'l, P 
Pentagono aS8egurcu 0 forn ecimen to de arm as 
aos anexion istas de Israel. 

Finall1lente, as difYc-uldades da ditadura POl'
tuguesa Sao grandel\ . e a luta do povo portu
~ues progride. 0 firl1 da ditadura fascist a em 
Portugaiteria repeq;ussoes na carta poiitica 
da Europa ~apital~~~il " '. .. 

De tudo Isto a ~'1Jp'ortan cla da sollda rledade 
inte rnaciona1. {mportancia pa ra a luta do povo 
p() rtugues. E, a nosso vel', t8mbem para a 
lura, dos outros povos europens. ,. 

Em alguns paises melho rou vislyelmen te ,a 
i nforma9ao acerca da situat;ao portl:lguesa-, 
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sendo de desta ca r a esse respeito a accao dos 
pa rtidos irmaos. A luta do povo portugues 
nem sempre encontra porem urn eco que Ihe 
corres panda. 

Alem disso, a solidariedade tem tornado 0 
predomi nante aspecto de solidariedade para 
com as vitimas da repressao . Tal solidariedade 
co ntinua sem duvida a ser necessaria, pois as 
b ru talidades faseistas, as pris5es, as torturas, 
as pesadas condena.,;oes, sao 0 di a a dia da 
rea lidade portuguesa. Entretanto, a situacao 
tOl'n a necessaria um outro tipo de solidarie
da de : os protestos cont ra a politi ea do gover
no de Cae tano , a pressao sobre os governos 
do§ paises capitalistas da Europa para que 
cessem a ajuda ao fascismo e ao colonialismo 
portugues. 

Existe a.ctuaImente uma grande receptivi -

dad e aos prob o rtu gues e s n3 o plnJao 
europeia. As earaeteris ticas uni ta rias do 1110-
vimento demoeriitieo em Portu Q,a l, a lillidade 
de eomunistas, sociali s tas e cat61icos progres 
sistas portugue~es, facil ita e m mllitos raises 
europeus accoes unitari as de so li dariedade 
para com 0 nosso povo . 

Essa re cep ti vidade refo f.;- tl · se pelo f~ cto de 
que 0 re gime defrotlta ta mbe m a luta dos po
vos sunmetidos ao eoicwia lismo PQrtugues, 
aos quais move u ma gu e r ra eujos, I1orrores 
indi!;!nam 0 mundo. . ' 

Esta {titima consideracao conduz-nos a um 
ou tro problema, que na sitn 3<,;aO politica por
tU$/uesa e urn problema ce ntral, mas reveste 
tambem import!lneia em toda a E uropa capita. 
Iis ta; 0 colonialismo e 0 neo·co lo nialismo_ ' , 

5. A quesfa.o colonial 

No ocidente da Europa coneentram-se paises 
imperialistas dos mais poderows do mun
do, paises go vernados por nma burguesia 
com longa tradi~ao e experiencia de ra pace 

e), plora ~a.o e cruel opressao das povos dos ou
(ros continentes. A derrocada do colonial ismo 
r epresentoll um profundo golpe no imperialis
mo e uropeu. Mas nem 0 colonialismo foi ain da 
completamente extirpado da terra, nem os 
paises imperialistas desistiram de encontrar 
nOVas form as de domi nacao de outros povos. 

No que respeita a Po r tugal , os grupOR mo· 
nopolistas eontinuam a dominar imensos te\'
ritorios nas formas colonialistas tradicionais 
e, para tentarem abafar a justa luta dos p.ovos 
re spectivos, eonduzem ha anos t re s gue rras 
col oniais, com 0 seu cortejo de massacres, de 
bo rn ba rdeamentos a napalm, de cam pos de 
co ncent ra,ao, de torturas e mu t i l a~ 6 es bes· 
tisis dos pri8ion eiros. 

Nos ,. comunistas portu ~lueses, consideramos 
estreitamente solidarias a luta do povo portu
gues e a lu ta desses po vos irmaos. COl1side o 

r a mos 110550 dever s a ~raclo a iu ta contra a 
guer ra co lon ial, a luta - para por fim ao colo 
nialismo portugues, a IU la para qu e seja reeo
nheci do aos povos clas .eo!6 nias portuguesas 0 

direito a completa e imediata in depe ndencia. A 
nossa atit ude e simuliane8,l11ente internaciona
!i sla e pa t riotica, porque e be rn cer to, e 0 caso 
portug ues 0 mostra literal mente, que nao pode 
ser livre um povo que oprime outrospovos. 

A politica do 110SS0 part ido e largamente 
seg!l ida pe Ios trabalhado res, a juventude, as 
fort;' as dem ccratieas. D esem'c lve.se um amplo 
movimento poli t}eo co nt ra a l~uerra. Recm,an
do -se a ir pa ra Africa, mai s de lOO,!}OO jo vens 
des ~rt2ram ou nao comparecenrh a lnspec o 

t;iio e e mig raram c!a ndesti name nt0 d(;sde j 961. 
Nos q uarteis muitiplicam ose ac~6 es de res is-

teneia. 0 aparelho militar eoionialista d,ei;<.oH 
de ser intocavel no proprio solo p ortu gnes. 

Ineapazes de esmagar pelas arm as a luta de 
libe rta<;:ao dos povos africanos e de aba fa r com 
a represSao a resistencia do po vo portugl\cs 
contra a guer ra, os co lonia lis tas eome~am ac
tival1len te a prepara<;;ao, designadal1lente em 
Mo<;:ambique e Angola, dum a seg unda linha de 
defesa, uma pseudo «solu<,;ao po li tica», q ue 
sacrificasse de facto os movim e n tos de lib,ei'
ta~ao nacional. Aqui prevenimos con tra uma 
tal manobra, em plena $/estac;ao. E la co nstitui 
um perigo reai e e necessa r ia desmascani.-la 
prontamente. 

Os dirigentes dos movimentos de libertac;ao 
nacional numerosas vezes tem afirmado que a 
sua luta e contra os coloniali s tas e nao contra 
o povo portu glles. Essa sua l1lensagem e ou
vida e compreendida pelo nOS EO po vo. Pela 
nossa parte, daqui nos dirigimos a08 povos da 
Ouin e Bissau . de Moc;ambique e l, ng ola, aos 
partidos revo lucionarios que d iri$! em a sua 
luta libertadora (0 ·PAIOC, a fR ELHviO, 0 
MPLA), aos seus her6icos dirigen tes, aos 
outros povos ainda submetid os ao colo nialis
mo portugues e a todos qUE:remos uma vez 
mais assegurar: as comnni stas e 0 povo de 
Portuga l estao convoseo ! A nos sa luta contra 
a guer ra colonial eo colo ni alismo s6 term ina
ra, qu ando puderdes fina Ime n te eonstruir 0 

fu turo das VOSS as piitrias, liv res e indepen
dentes! 

Ca maradas: 

Se Portugal, e 0 pais ma is pabre e atrasado 
da Europa, conserva ain ;l.a um imperio colonial 
e conduz g guerra em Afr ica para tentar man
te· lo, isto sneede porql1 c 0 £la verno portugues 
con ta com a ajuda do s grandes paises impe
ri a li ~ ta'3 da Europa - du ma f ranca, du ma Ora-
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-Bre ta nha, duma Republica Federal Alema,
alem dos Estadd~ Unidos, paises que, em con~ 
traparti da , uti li z~hdo 0 gendarme portugu es, 
explo ram as ri quezas e os povos desses terri
torios. 

Essa e po re m uma pequena parte da ellplo
racao q ue 0 im periali smo oeste-europeu leva 
a cabo nos out ro s cc:>ntin entes . 0 capitalisl110 
europeu te rn ain da um grosso ven t re e dentes 
bern agUl;ados . 

A poJ i ti ca neocolonialista deve ser finne
mente corn ba tida. H a qu e desm 2sca rar tam· 
bem '0 alea nce e o bje cti vos da cham ada • ajuaa 
aos pa i :!es su bdese n volvidos» ho je tao apre 
goada pelos re pi"eSe ntantes dos mo nopolios. 
En qua nto estii7er no poder a burg uesia mon o
poli s ta , esta pro cura ra que tal « aju da» sej a 

sempre u ib In um to de exploracao e sub, 
mis~ao de povo:; rnais atrasados_ 

o proletariado da Europa capitali sta tem 
particul ares deveres de solidariedade para 
corn os povos ellplorados pelo imperialismo 
europeu. 0 rnais importante ern cada pais e a 
luta contra a politica colonialista e neocolonia
lista da burguesia dom inan le. Mas ac<;,oes in~ 
ternacionais podern ter gran des repercusEoes. 

Pela sua parte, 0 Partido C omu ni sta Portu 
glleS esta pronto a pa r ti ci par e m iniciativas 
comuns de solidariedade para co m os povos 
vi ti mas ci a explorac;ao, do min a ~ ao e agr essao 
im periali sta, designadamente para corn os po 
\ ' 05 da Quine· Bissau, Angola e Moc;amhiq ue, 
que fazem corajosamente fre n te it odiQsa guer
ra que Ihes move 0 coloniali srno portugues . 

6. A lilta peJo sociaJismo 

A razao de ser dos nossos partidos e a sua 
tare fa his tor ica e conduzir a cl ass e ope
rar ia e ~leus aliados it revoluc; a o s oci alis t a. 

, Dadas as di fere n \;as das co ndic;o es nacio
nais 8s pecifi cas, resu ltarao in e vit ave!mente 
diferen<;:as na via p ara a co nquista do pade r e 
nas s o luc;6 es para a constru<;ao da nova so· 
ciedade . Com provando a previsao de Le ni ne, 
cada re volucao so ciali s ta que tr iunfou no rn Ul1 -
do te ve as s uas par ti cu laridades e ori gina]i da
d es. 0 mesmo acontecera de fut uro com cada 
nova re vo lu<;ao . 

Em n e nhu m do s nossos paises s e repe ti raa 
situac;:ao em que teve lu gar qU3 lquer das ca
torze re vo lu<;:o es so cialistas ate ho je vito rio
!fas. Para nen hum dos nossos parHdos 'se l rata 
de c o pia r qua\quer dela s. As revoluc;oes nao 
se co p iam ne m se irnit a m. N ao existe hoje u rn 
«modeio l> de socia ii sm o, como tao pouco ha
vera urn «rnodelo» d e socialismo eUl"O pe u
-ocidental. Na Europa 0 c identa l, como nas 
outras pa rtes do mundo, em cada pais 0 socia
lism o apresen ta ra solucoes origina is, produ to 
da actividade criado ra das massas e da s ua 
van guard a revo lucio naria. 

Saudaremos am anha co m infi nita alegrla« 0 
socialisrno co m as co res da f ran<;a», 0 socia
lismo tal como s e ra con s t ruido em italia, 0 

socialisrno qu e a cabara por tri unfar em cada 
um dos paises a qui rep l"esentado~; No que 
respeita a Po rtugal, Diio e por acaso que a 
bandei ra do nosso Partfdo , a bandeira venne
Iha com a fo ice e 0 martelo, te m (segundo os 
Estatutos) p resa s dua s h tas co rn as cores na
cionais por tu guesas. T~,mbem e m Portugal as 
condi~oes COllcre tas do pais e o processo re
vo lucionario im pri mirao <t o soc ia lisrno parti
cularida des nacion ais. 

E po is nao s6 le git im o eOl >1 0 nece ssario que 
cada par ti do pro cu re, de forma c riado ra e corn 
independ encia, 0 cardnllo que co nduzini ao 

socialismo e as solu<;oes aos p ro blemas que 
defron ta nas condi;;:6f'S especificas do seu pais. 

E nt re tanto, cada partido 56 podera cons e
~u ir e ncontrar com ex ito esse caminl~o e eso; as 
s oluc;:oes, se tiver em eonta as e llpe ri enci as 
hi s tbr icas da Revo!tl~ao de O utubro e das 
outras revolu<;oes soc iali s tas e se nao es 'tj ue
ce r os tra~os fllnd amentai s, gera is e universa is 
da r e volu<;ao socialista. 

A conquista do poder politico pelos t'raba-
111 ado res sob a direc~ao da classe ope ra ria e 
o e stabelecimento da propriedade social dos 
mei o::! de prodll~ao sao transfor macoes es sen
ciais, embora reaHzaveis em processos e for
m as d}verEas, sem as quais naa ha socia!ismo . 
Ess e tAcial ta mbem a substituic;:ao do Estado da 
b Ufg Uesia pelo E stano dos trabalhadores. Des
de a Comuna de Paris ate acontecirnentos re
ce ntes, a experiencia hist6rica eosin a que, 
para 0 triunfo do socialismo, nao basta 'theg!lr 
ao poder. E tambern indispensav el saber de
fe,nde-lo e consolida-Io. As form as de faze·]o 
em cada caso nao dependem apenas do previo 
desejo da classe operaria e seus aliados, mas 
do grau, das form as , dos lTIeto dos, da agudeza 
da resiste ncia interna e externa das classes 
exploradoras derrotadas. 

As ideias do socialismo na Europa ganh am 
arnplas rnassas_ Em cada pais, iSBO cleve·se aos 
proprios ensina mentos que da as massas a 
explora<;ao capitalista, it acr;;ao do par tiao c o 
munista respectiv~ e tam bern em parte consi 
deravei ao e)(cmpio vivo do soci ~i ismo t al 
como e x i8te, ao seu po der de atra cc;: a o para 
todos os explorados e oprimidos , para to dos 
quantos anseiam a jus th' a s ocial. 

Precisamente para afas tar as massas da luta 
pelo sociali sm o, a propaganda i mpe rialfsta 
desenvolve si s tem at icam ente uma carnDanha 
de dene gri men to da realidade nos pais es so 
cialis tas e e111 primei ro lu<;! ar na Uniao Sovie
tica, 0 pais o nde e xl s te a sociedad<: mais avan-
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t;ada e progressista e que e a maior fortaleza 
(108 traba!hadores e dos DOVOS de todD 0 mun
do . Che~a a ser irrisorio ouvir aqueles que 
110S proprios paises negam as liberdades mais 
e!emernares (e e 0 casu dos fascistas portu
:l,t.\8ses) rec:!c.ma rem as li berdades nos paises 
socialis tas, as iiberdades (en tenda-se) para os 
eiementos e activistas antisoci alistas. Alg,uns 
dos !l OSSOS aliados navegam infelizmente nas 
mesmas a$(uas e c 'ne\:lam a sn\:lerir que 0 nosso 
Partido h<;a 0 rae smo, 19noramos l1 a tural men
te tal diiigen cia . Se se 0 pus esse 0 socialismo 
por que lutamos ao socia!islllo tal como exis
te, se se afirmasse que 0 s0cialismo real l( nao 
nos serve », facilitar-se.ja a campanha do ini-

miJJo_de.cl asse,. .' v· se~ii;l .pma d~s ~::;ses 
pnnclpals da prqpn[! mfl ll~ \lc la, ~ontnbulr.se
. ia para afas tar as mflss as d~ Ima' pelo ,socia
Iismo. 0 socia liswo ?w PQrtMal, em ruuitas 
particularidades, n~p ser~ de certeza i!;!u!H aQ 
que actualme nte e l,[ is$¢ nos p ~ fses s6cialistaS. 
Mas 0 queexisle nestes «serviria», e ser'vir ia 
,< bern », os t raba lhador¢s <:) as massas popula
res de Portu Q:l l. 

Consideranlos parII'! inscpa nivel da n os~g 
luta pe lo so cialislno; dar a co nhecer as eXjle7 
rienci as e re a lizacoes dos paises socialistas ~ 
reforcar a amizade e a solidariedade para com 
os paises socialistas. para com a classe oper~· 
ria e os ~artidos irmlio !i/ ql'! tpdos as pais~~. 

7, 0 m()vimento comunistlJ intejlnacionaJ 

Esta Conferenf;,ia insere,se no ' quadfO do 
" l1Q SSO grande movimento comunista inter: 

nacional, cuja universalidade e indivisibi
lidade resultam da identidadp de interes · 

scs e aspiracoes da class~ operaria e das mas
sa', trabalhadoras de todos O~ paises e conti
nentes . 0 progresso donos~o lllovimento de
pen de em larga medida do reforco da sua uni
dade de accao e da sua coeslio ideologica, na 
base do rnarxi smo.leninismo, do jnternaciona
lismo prolellirio. 

1\.0 ch~garmos nesta COnferencia a acordos 
para a ,accao comum em relacao a problemas 
do ~mbito dos paises capitaJis tas da Europa, 
devemos es tar prontos a exam inar, com todos 
0;; partidos irmaos dos paises socialistas da 
Europa, os prob le mas de toda a Europa, e com 
to dos os partidos irrnaos os problemas de 
ambito mundia l. Vai sando tempo de avancar 
a troca de ideias a esse respaito . 

A amizade e a coo pera<;ao ent re Os nossos 
particlos que (estam os certos) sa irao rel'on;a
da s desta Conferencia, nao so podem separar 
do refon;o da arn izade e coopera~ao com os 

partidos irrn aos dos oytros paises. Po'r iSSQ, 
aqui lel11brarnos e daqui saudal110s os nos~oll 
irmaos de combate que, nas condi<;oes nl'ais 
diversas, u ns 110 poder, outros Jegais on dan
de~tinos, po r vezes agi ndo em l11uito dificeis 
condicoes, conduzem a luta pel a grande caUSq 
do comun isl110 . 

Sao concordantes as opini oes dos nossCl!> 
partidos acerca. da. necessidade de unir as for
~as demo,enlticas , progressistas e pacificas ·'na 
ltita ern defesa dos interesses dos trabalhado, 
res, na luta por transformacoes democratica5 
p'ro fund as nesta parte da E uro pa em qlle vi. 
vem os, trabalhamos e lutarnos . 

o Partido Comunis ta Portugues pela Slja 
parte, actua e actuani nnido as oU,tras forcas 
antifascistas portm!ues8(:! para q ue tais trans. 
formac,:oes ten ham I\!gar em Jlortugal. 

Esta, ao mesmo tem po, pronto a participar, 
e a tra ba I ha r para que parti ci pern out ras for" 
cas politicas portuguesas, ern iniciativas un i
tarias internacionais com os o bjectivos de 
acc,:ao Goml1rn definidos nesta Conferencia. 

Go~io dos PC dos parses __ ca~italis!as_dU!!rfjl)a 

SOBRE FORN~AS NC)VAS ' DE LUT AI POputAR 
(INHRVENeAo DE' PEDRO SO.A.RES) 

0'.' marllismo ·leninismo oie re;;.:: ao" partido] 
da classe operaria a ba~ " teMica funda
menta l "para qu e c~ e s (~.c,:c liv o lvam a s ua 
actividade revgl nci oni r i", ern estre ita ii :;1a

cao CO In as E"'!.2.~; SaS t~ na b2.sC 0:1. r l.~; aHdadf~ con ... 
ef~ ta nafi S U 0:~ con tifit!3s nH~L~~<: 6 ~:. ;'~ ~-;. \i~d a 
das 8 o ci (:::(l;'lJ ;"~ !-;urc13Das 1 CDil:"~ ra 'n;; t~Jr (:;:.a, 
l1ao na In;Jar p:ira PQsi ~ i)e~; de hl;o:dlisrno. 

Cada di a, em eada in st:t l1te, mesmo quando 
a luta nao toma formas r}:) c(,nflito revo lu cio 
n"lri o . as massas po p:liares realizam a sua ta 
re fa de artifices da Historia. 

S'J nos reutlirm os a llossa exper ie ncia para 
chi tin\t conc iuso es va !idas 'la ra 0 prosse~ ui· 
ment·o, da no"sa. !11\a COlTI1Hii , dernonstramos 
/2,mh6m 0 canicter inter nacionaJis ta do nosso 
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corh~llte , a~lim~s no sen t jdo der~~pr~ar de 
JIlfJ. lleira cOl1creta a co labo racao e os lacos 
que l1!lem os ps rt idos comuni s tas irma os. 

E ste alargoniun to de experien cias repercutir
-se-(i no des enlJoiv i mento cia I l,lta das mflssas la· 
boriosas de cadfl 11m clo!j npssCis poises. 

14.' !VCTl!o. 5 [w?' periodo ae g.r.a ('.ifl.eS.' l ll. las f1a classe 
8+.Jert~rtfl e a,as ma ssas i OIJ o r ;psflS flP? f!alSfS .,::a
p, l tall st{(" . l~/as tom a t;,1 eada vei! ma l s COflSCl en
cia qq sti fl {orr a e dds se ils d ii'e fto />. A crise do 
lTlun tlo c'l p,ita lista co ndu:iiu mllhtJ es de hom ens 
PWa a ili ta:hela c.onqU!'stg dqssllas r eiQ,i n \{icaroes. 
Na~ iHo pa capita ista, na f: uro'ps ' dos mo-

nopo\ios multinacionais, desenvo\veraw·se 
poderosas forc;as de paz e de progresso so
cial. Neste continente, onde se defrO\1 ta tn 
forcas antagonistas, criaram·se novas condl
c6es de luta para as massas po pula res. 

Ern Portugal, a politica de Caetano provo
ca uma reacc;ao cada vez mais con s ciel'lt ~ da 
parte da claslle openiria, das rilassas tra pa
Ihadoras, 4RS JanlpOII~~es, dos jovens, d!i l> 
mu. Ineres, dos 1{ltelect\jals, e de outra s CaWIl
das nao monopoli~t!ls Oil Bopu1acap. 

A o/asse operaria 

O desenvolvimento capitalista \10 nosso pais 
ocasionou uma rna is intensa exploraCao 
da cIa sse operaria. Os ritmos de produ
cao in tensificaram-se. 0 sistema de «pre

!nios » e largamente aplicado nas empresas 
cap italis tas. Em numerosos casos, 0 aumento 
qa prodw;;ao e devido, nao a l'enovacao do 
equ ipam ento industrial, mas a in t~nsificllcao 
do esforco fisico dos operarios. 

o go verno fascista congelou os sa\arios por 
nm periodo de :2 anos. Mas os prec;o~ dos ge
neros de gra nde consum o naa cessa de au
mentar. A jornada de trabal ho aumenta p21a 
introd u<;a o o brigatoria de horas dt:! trabalho 
suplemen ta r. 0 si st.ema de l11ult!ls", e- Iarga · 
men te ap licado. A tahela dos salarios e das 
rosi s baixas da Europa. 

Ante esta situacao, como lutam os traba
Ihadores portugu eses ? Quais sao os trac;os 
dominan tes das suas lu t3s? 

P ri rneiro que tudo, a un idade de accao. 
Es ta un idade refor <;a -se e ala rga·se a volta 
dos problem as concreto s da luta reivindi cativa 
sll sceptflieis de mo biliza r Iargas massas. 

o outro trac;:o dorn in ante e 0 espi rito de 
iniciati va e de organizar,5.o, da capacidade 
de acc;:ao. . 

As luras dcsen'Jolve m·se a vo lta dos objec
tivoi' concre tos imediatos mai s prementes: 
aume nto de sa ia rios , contrfl a vida ca ra, as 
Il1~S cO ll di.;6es de trabs lho e os ritm os infer· 
nais de produ ~ao , pelo paga mento do 13.0 

mes, contra a acrescida explo ra~ao da mao 
de ob ra feminina, pela ig uaJ dade de salaries 
e de promocao, pelas rei vindicac;oes so ciais 

das maes trabalhadoras ao nlvel das empr~
sas, contra as horas extraordina rfas, contra 
as mtlltiplas formas de explorac;ao da mao 
de obra juvenil , e muitos outros. 

Entre as formas de luta mais Iargamente 
utilizadas pEios trabalhadores, citarem os as 
concentrac;6es, as paralisac;6es e as greves. a 
recurso a greNe, sempr,e i1egal e severa mente 
punida, tornou-se uma forma de luta cprrente 
dos trabaJhadores etrabalhar;loras port\1gue
ses. Foi pela greve que rece nte mente os m~. 
talurgicos, os operarios texteis , os ba ncarips, 
os empregados das companhias de segurQs, 
os motoristas, as open'trias de confecc;oes e 
da industria de conservas de peixe, os 'ope
raries ds montagem de a ut0m6veis, os pes 
cadores, as operarias agricolas, impuseram 

' as suas reivindicac oes. 
Estas g r eves alargam-se mllita s vezes a v4ri {lS 

empresas do mesmo ramo de p ro dlu;:aoe to rnam 
por vezes 0 ea raeter regiona l , Cfl m o {oj a recente 
greIJe v itorio sa d e DartOS milhares de peseadoT(3s 
de toda a eosta norte do pa i s. 

lmp ortantes lu tas r eiDindicatiDas t em tido Ill 
g ar em empresas de ea.vita l estrangeiro. Estas 
l ll t as t omam u m earacter a bettam ente anti -impe
r i a lista. C itemos l lln s6 exemplo: na empresa 
alema GRUNDrG, as 2 .000 operari as e operarios 
oeupara m a f dbrica, brur i caram -se e durante 2 
d i as r esistiram a tada a esp.ecie de amea<,:as re~ 
p r essivas . Os d irecto r es alemaes !fa ernpresa (0 -
ram obrigados a dar satisfa ,'ao total as r e join 
!fica rOes apresentadas. 

As Co mi ss ~e s de IJnidatl e, a s C Om if; SC€S de 
ciasse sao organ ismos ele itos pelos opcrarios 
para di rigir e a r ticula r a sua luta 30 nivel ds 
e m presa , quer it esca la local, r eg ional ou 
nacional. 

o m o vitnel1!O sindical 

N· 0 desenvolvi inento da (uta dos t rabalhado
res poi'tl1gueses, um fa~to ~ o v() e de .gr~ Il 
de alcahce deve s<'r ass1l18lado: a eXis ten · 
cia, no seib da. estru tm2 corporativa, dum 

mov i!n(" nto si ndical i nclepeildente, gozancio do 
spoi o uctivo de ccntel1<lS de milhar de tr3ba
Ihadores r.:: que tra\ls RIma l!.1 ta tE naz contra a 

explora<; ao C8 pitalista e pela defe sa dos sellS 
i n teresses. 

o mo vi m·::n to s indical baseia- se em Com is 
s6es s ind ic:a L:, em de legados s indicais de em
presas, em o rg anism os de coordenac;ao que 
art icuiam a actividade no plano in ter"profis
sio,nal 0 11 nacio t;11. 
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Este movimento impbs -se ao f ascismo p el o (ar
go apoio das massas laboriosas a05 seus o bJect i 
vas de lllta, consegue fazer el eger para as ::i i n di 
catos ditp'l « Nacionais» diTecr:oes da confian ra 
dos tTaba lhadores, consegue fazeT discutir ali a s 
i;onve n(:6es colectivas de traba l ho e aceitar as 
cadernos reiaindicatiDos dos trabalhadores e che
g a a promover e reaiizar assembleias de Ddri o s 
milhares de traballlado/'es par a a defesa dos seus 
interesses. 

-, < 

o fascismo d eOIl as suas f or(:as de re-
pressdo contra este poder oso mO'1itrzento, maru!bu,
p r ender dirigen tes, destituill diTecroes livrerl/ ea t e . 
el eitas pelos trabafhadores . Mas b movimento 
s i ndical p r ossegue a sua act i vidade e 0 seu co,,; 
bate com silcesso. 

Nas condi roes actuo is, nos consi,deramos qUe 
as (eibTicas e outros locais de traDaJ/lO sao ' 0 
centro da lata reivindicativa dos trabaihadorfs. _ 
Mas atribuimos uma grande impottancia a aeli 
Didade si/ldical. 

Os camponeses 
N0S tiltimos tempos, a lata dos cam poneses to 

rna am cardcter cada veB mais a bertamente 
anti·corporativo. Esta, luta tern urn interesse 

particular para 0 desenvoivimellto da luta popu
lar contra a d itadura. 

E sta lata nao tern ainda urn cardcter generali 
£ado . EI{J desenvoLve -se em certas regioes ollde 
a situa(:do dos camponeses se torllou mais aguda_ 

Numa regido, mais de mil camponeses revo l 
tam -se contra a espolia(:a.o das terras colectivas 
pertencelltes Ii popular;tio de vdrias aldeias. 

Noutra s r egioes , as camponeses jlll!tam -se, em 
gra llde llLimero, para prote;;tar contra uma taxa 
imposta pelo governo sobre 0 vinllO que etes pro 
duzem . 

Numa outra regido vinicola; eles recllsam -se 
terminalltemente a pagar essa taxa . Numa outr a 

A gMerra. 
A luta conlra a guerra colo nial torllou-se am 

objectivo fundamental das forras democrdti· 
cas e das massas populares. 

A guerra c%llial sigll ifica a morte de milhar(/s 
de joveas portugueses e rnilhares de mutilad os. 

A guerra colonial significa para a povo portu
giles a morte e maiilai:do de lIlilhares iie jovells, 
maiores impastos, a aDsorrdo de, mais de 400 10 do 
orramen to do Estado; significa q: jntlartio, 0 au
menta vertigiflGSO dos preros, Wna especulm;:ao 
desell{reada, a acrescida dependencia do 110S50 
pa ls do poder dos monopolios, do imperialism a 
es trangeiro . 

Um Larf(o movimento de prptesto contra a guer
ra colonial criou'se no ,!Osso pais e,qanha cada 
dia novas formas atrailldo novas energias para 
este Gombate . ' " " 

Bste largo !novinzento de massas exprime- se ern 
cornicios orgaflizados pelas forras democr aticas. 
em manifestaroes de raa, em greocE e outras ac 
roes de pro tesfo !las fdDTicas, flOS bain-os popu
laTes, nas llTliversidades, no campo. Todas as ma
Ilifest-uroes populares all da juventude inscrevem 
nas saas pa/avras de ordem, e em primeiro plano, 
a luta contra a guerra cololl i a l. 

Tarjetas, inseTiroes, cartazes, folhas ooiantes, 
j omais clandestinos, l argamente difalldidos por 

r egi do , as camponeses reCl/sam- se ao pagamento 
da sua cotizardo compalsiva para a orgallismo 
corpora t ivo on de sdo obrigados a estar associados. 

Os produtores de leite opoem -se abertamente a 
medida do governo que determin a a venda deste 
prodato a urn lnonopolio le itliiro . 

Mil camponeses concentfam·se junto do orga · 
nis mo corporativo duma pequena cidade para 
protestar contra a impor ta rao de carne congela 
da enquallto que a criar;:ao de gado da regiao se 
mantem sem protecr;:do do governo. 

Estas lutas l'omam as formas de cOflcelltra,oes, 
de reanioes de centenas au de milhares de cam 
!,oneses junto dos organismos corporativo s flO 
campo. P ela sua firmeza , coragem e unidnde, eFI 
"drios casas as camponcses obrigam as aatori
dades fascistas a recuar e a fazer concessues. 

col onial 
~',.\ 

toda a parte apelam para a llila con im a g!ferta 
c%llial, denunciando as objectivos de opressdo 
dos colonialistas portugneses. 

250.000 jocens portugueEes j 4 se reeusalam a 
participar na guerra , desertam, aban!iottam 0 pais. 

Mai, nos quarteis, os actos de r es istencia, de 
pro tes to, de insllbordillQ(:tio dos [old-a dos e jo· 
veilS oficia is co n t ra a guerra colonial e 0 regime 
fascista fomam no {)a a mpli tude. Tarje tas e jor
nais cla ndestillos sao at largamente distribz;ido.s . 

A proclamarao da Repub lica cia Guille- B issau 
foi sa.adada com entasiasmo pelas massa's popu-
lares: ", . 

Um factor importanfe da luta contra a guerra 
col.onial e 0 dominio co loaialista e a tonzada de 
posircio nitidamente a niicolonialista do MODi
menta Democrdtico, preCO niEatldo sem rodeios a 
direito dos IJOIJOS das co lon .'as portuguesas a au
todetriJ-mindrdo e Ii inriependencia e tutando co n 
selllze ritemerite POI' estes objectiDos. 

A estas lutas' e manifestar:6es de massas contra 
a guerra colonial devemos juntar uma outra for· 
rna de luta que sl1rgill em 1970 na cena poliNca 
ern Portugal. Trata'se das (leroes armadas da 
ARA - AC9do RevoliJ c i onciria Armada - contra a 
mdquilla de guerra colonial. 

A unidade das fon;as democraticas , 
Conforme aQ-2ll lUa ~ p.e.p. IlO seu Programa 

«0 campesinato (,?equenos e fluidios campo 
neses), a pequena bargaes i a urbana .. seclo , 

res da media /mrgllesia sao aliados do pr oleta 
riado na [u ta contra a ditadura fascista e pela 
instaara rdo dllm reg i me d emo cratico> . 

No dominio politico , as alirl1l9as da classe op~ 
rdria tern a sua expressao vali da Ila llnidade das 
forcas antifascistas, oa SF fa rIas correntes de 
mocrdticas c/zamada s a parti-cipar Ila luta comum 
contra a ditadura . 

o ",vlovimento Demo crdtico e a expressdo desta 
alianra. Trata-se, na realidade , duma (re nte de 
taie aberta a todos aqaeles qu e se qu erem Dater 
RQlltra Q {asr;i$mo. Comanistas, sor:ialistas, ca-

+i ..., ' . -!' 

tdlicos e outros alltifascistas estdo ai integrados . 
o Movirnento Democrdtico esta assente em es

trlltllras_flextveis, sem i - legais,tendo em conta as 
particularidades regionais. 

o Movimento Democrdtico desenvo l ve a saa 
actividade na base dum programa minim a par 
objectivos concretos e imedialos: -tuia pelas Ii
berdades democrdticas, contra a repressdo, pela 
defesa dos interesses das massas populares, con
tra a guerra colon ia l 2 {lelo dir.eito dos paDas iz 
independencia im ediaia e compl!>tr:',. contra a im
perialismo e a poder dos mono/Jdliu; . 

No mes de Gutllbro liltlrno , a ;\i,~lf [menta De 
mor:rdtico apresento{J. calldidato<i ,d(Ha as «clel · 
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(:oes" para a Assembleia Nacional fascista. Ele 
nao tinlln ilZlsoes soure esta farsa. Mas quis opro
veitor tal 'p<'rlodo para desencadear uma larga 
agit{~ (:a" d e massas em Que pode atocar sem re
seruns a politiea (ascista e a dominar:ao colonial. 
divulgondo 00 mesmo tempo os oujectivos do ilIo
vimento. mobilif!on'cio centen os de millzor de .001'
tu!!ueses Nesta grande bdialhll r'olitica. 

No lJuodro duma ditadura fascisfa, a ocr:<io do 
Movimento Deli1ocrdtico e uma prova do sua fo1'
fa po/itica, da slia con(ianr:a nas nWS5as popu
lares I' n 2 unidade anti(ascista. (fa slIa eO lliianra 
na jllsteza das sllas eOllce,'JI;:oes fdctieas. A uni-

dade das fo rr p,cRr ficas concrefif!a·se ta;
oem noutras fa as d organif!arcio e de aerao a
volta de mooimen especificos: 0 Movimento de 
Socorro aos Presos Rol/ticos; a [u ta pela coupe-
r al)i!io e a Sellurant;a Europeia; a (uta co ntra a 
vida cara; a lula pfla liberdade de f)(p reSSao, 
pelo direito a infol'mapio e contra a censura. A 
l uta em volta da.s c!Joperativas ; a !lIia por rei 
vindicacoes locajs, A solidariellade ao Vietnam 
foi igualm ente urn novo e justa motivo de luta 
anti{ascista qlle conta sucessos notdveis. 

A juventude, os intelectuais e as ma/heres 

o. s jovens trabalhadores participam activa· 
mente na luta democratk a e popular. Ao 
mesmo tempo eles integ ram ·se na luta na 
er.1 presa e no s indicato, contra a explo

ral?ao e pela conquista dos seus direitos. Sao 
elementos activos e dedicados na lu ta pela 
Dem ocracia, contra a guerra colon ia! e are· 
pressao. 

Os e!l~lldantes portugueses dao Ilma eontribui
r:ao va li da Ii batal/za das {arras democrdticas 
cQntra a fascislllo, dalldo provas de grande cora-

gem. A universidade portugllesa e outros estabe~ 
lecimentos eseolares tern sido e cOlltinuam a ser 
t eatro de importantcs lufas politicas contra a 
ditadura e contra a guerra colonial . 

Aos intelect!Jais porlugueses cabe a grande 
merito duma activ idade cultural progressista , 
criadora (IUe /zonra as grafides U'adir;;oes da cul 

. tura portllguesa. Eles participcrn rw luta comllm 
pela d'{!moeracia e pela {'af!. 

As mulheres pcrtugucsas participam activa· 
mente no combate anti{ascista e peta paf!. Lutam 
nas f dbricas e nos campos, alcanrando importaTl
fes sncessos. Lutam em de{esa da crianra e pe/a 
eonquista dos seus direitos. 

) 

A via para a liberrat;iio de Portuga.l 
. 0 derrubamento da ditadura fascista e uma ta o 

r era diricil. Ncio se Dade vencer um tal regi 
me sem .061' em movimento , sem atrair para a 

[uta as li1assas popu lares, tiniea (orra capaz de 
o enfrentar e de a derrubar. 

A taref(1 fundamental do momenta continua a 
ser a mobillE'arao popular, a organizar,:110 e de , 
sencadeamento de poderosas acr,:oes de massas, 
cr>mo condir:oes previas para 0 combate {ill al , 

para 0 assaUo definitivo ao poder. 
Durante estes dias sombrios e protongados da 

ditadura fascista em Portllgai, a classe operdria, 
a povo pOrWglleS tem podido avaliar e sentir a 
valor da solidariedade interna.ciollal. 

Os 1Il0 nopo lios TIlultlnGcionais dcio'se as maos 
a escala, da Europa e do mundo. Nos devemos 
fazer mel/lOr tendo em vista a alcanee da Ilossa 
[uta, a valor real do nosso ideal intern aciollal'sta, 

Goloquio dos PC dos pafses capitalisfas da Europa 
SOBRE OS PROBLEMAS DA EMI GRACAO 

, 

Nos raises capitalis tas europeus, assumem 
proport;oes cada vez maiores e revestem

. ·se de importancia crescente os proble
mas da im igrac;ao e da emiQracao. Par 

um lado, ha paises onde t rabalham alguns 
milhoes de estrangei ros. Por outro lado, ha 
paises donde sairam muitas centenas de mi
Ibar de trabalhadores. 

Tal como no caw particular de cada pais 
capitalista, em que 0 desenvolvimento eco
n6mico desigua! das diversas regioes provo
ca 0 deslocamento das populac;;oes para as 
regioes mais acliantadas e 0 consequente 
despovoamento das re gioes mais at rasadas, 
aprofundando n difere nca entre [l S rJ.Herentes 
regioes, - tam bem dentro da Euro pa capita· 
lista 0 desenvolvimen to econ6mico desigu al 
dos 93 rios pai::es origina a ida maci<;;a de tra
balhadores para os paises mals desenvolvi-

(iNTERVENC}i,O DE ~·1 ARIO PINTO) 

dos, provoca a hemo rragia de homens nos 
paises men os desenvol vidos e cava ainde. 
mais 0 fo sso qu e s epa ra esses paises. 

Portu gal e urn pais de emigracao, urn dos 
paises que tem servido de reserva de mao
·de-obra ba rata aos paises imperialistas. 
N() periodo de 12 a nos compreendido en· 

tre 1961 e 1972, sairam da sua patria cerea 
de 1.257.000 po rtugueses, 847000 dos qua is 
(ou seja 670 / 0 ) foram para a Franc;a e 97.000 
(ou seja 8°i o ) para a Alem anha Federa l. 0 
que representa a saida de 1.257.000 pess088, 
num pais como ° nosso, e fadl de ver se se 
soube r q ue os saldos fisiol6 ~icos durante e~se 
mesmo periodo foram de 1. 247000, i n terion~s 
pois ao numero de emigrantes. N ao e poi s 
de a dm irar qu e Portugal ti vesse sido 0 unico 
pais da Europa a acusar lim dec;c"cimo de 
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popu;la~ao enir~ , i ~6d e 1970. t::s te decresci- gr~rteE\ fega is fK:~ tugal co ntin en tal ) de ' 
rna , que te rn sido cons t,ante a partir de1 965, 196, a 1962. , 
atl o;;H \t ,0 nLl mero t;Je ga ti V'o recof\<,l. r~. 9(j,46~ rJ eixQu de corresponder fundament-a linente 
em 1970, ano em que 0 Illlm erO ae elt1 igran~ a trapalhado res rurais , pa ra e nQloba r em me: 
tes (173,267) ultrapa ssou 0 dobro do sa ldo dida r:rescente openirios ind'ustriai,s; os qua is 
iisio l6gico (79,798)! for am 40 por cento dos traba lha ddres que 

, • t . , partiram legaimen te para 0 estrangeiro nes- , 
A emigra cao PQ~t tl g uesa e, eviden temente, ses mesm os doze anos , 
f\ resuliado da s ih ls cao economica, .socia l e Deixou QE: ser uln a <: soiu r,ao» (a mod a fa s~ 

polit ica do pais. , cista) do probl~ma do desemprego p ,$ub~ l1l: 
Portugal e 0 pais da Europa que tern a prego, p,ara" 5e torna r urn o bstaclllti, ao pro-

mais ba ixa capital,:a o , db Prodll to Nac io l1al prio crescimento economico do pa is. Segundo 
- 700 aolares em 1970'. Por tu\!al e 0 pais ,da decl aracoes oficiosas, caso 0 desenvo lvi mc nto 

E uropa qll e OCllpa 0 ullimo lugar, seja quan- a tin gisse Os 9 por cen to ao a no (0 que nao 
to ao desenvolvi mento industrial, seja quanto era muito para umpais atrasa do como Por: 
ao desen vol vimen to a grico la. tugal e como os tecnicos oficlais che~aram a 

Os portugueses sao os europeus que pior pl anear) nao haveria mao· cl e- obra suficie n tc. 
lle alim en tam , cOI11€ndo menos de metade do Assim, no novo Plano de [< omento ( pam os 
q ue se com e de carne, peixe,ovos,l act icinios, ano s 1974,1979) , a t axa de cresci mento do 
na maioria dos outro s paises capitalis tas da produto interno foi fix ado em 7,5 por ce nto, 
E uropa, Os portugueses sao os europeus que isto e, foi decidida em fun<;ao de l1ma es ta~ 
pio.r alo ja dos se enco ntram, n~o dispondQ ,'a ciona ridade do e mprego glob?L 
malOr parte deJ es de instalacoes sa nitarias, ,.,Q uer dizer, 0 go ve r(l o fasci s ts sacrifica 
de agua canalizada, de elect ric;idadc, de rede cie'n temente 0 desenvol vime,nto economico 
,de esgoto~. Os portugueses sao os iS uro peus nacional a manlltencao do t.Mico de mr=io, de-
que menos possibil~dad~s tem de e~tudar,\e obra emigrada, segund o os in teresses dos pal-
de cultivar. sendo as despesas do Estado com ses imperialistas da Europa. Es te fac to , 00 pOl' 
£) ensino (em rela\cao ao Prodllto Nacional) si, mostra a que po nto os fascista s por tll gue-
as menores de toda a Euro pa. ses sao capazes de se a to lar na ~ua poiftica 

Em Portugal. 0 povo, os trabalhadores, de trair;ao nacional, de submissao aDs mo no-
(:s,tao ha 47 anos privados dos mais eiemen- poli os e ao imper iali smo. A este res pe ito, as 
tahes direitos sindicai s e politicos. perspectivas sao sombrias, tanto mais q ll~ 

Ao atraso, a miseria, a opressao, urn outr~ .l:lma diminuicao progressiva da poplll acao ja 
factor, desde 1961, se veio juntare fortemen- es ta prevista . A popul ~!~ao ac tiva portuQues.~, 
te influir no aumento do ca,udal .da corrente que contava 3.:?27,8 mil pessoa s em 1960. re, 
e,~igrat6rja. Foi 0 desencadeam ento C\\ls duziu-se a 322118 mil ~ me,nos 1,9° 10 ) e m 1970 
gtierras col~niai s, das criminosas guerras que (i! 56 represen~ara 2,991 mil pessoas em 1975 e 
~ gnverno' \fa~d,sta conduz contra os povos de :2 830,5 em 1980, Tendo em conta 0 peso COlli 

Angola , Gu ine·Bissau e MOl;ambique . Cada s ideravel dos grupos de idade inferior a 40 
:\no, milhares de jovens recusam·se a ir para anos no conju nto da em ig ra<; ao (81 ,5% do s 
Africa e er~igram. el1li~r!ll1tes legais tinham menDs de , 40 a no s 
~ essa uma das razoes do peso dos jovens no perlodo de 11 a nos compreendido e ntre 

na ,~m ! grf!~ao (urn quinto dos que emigra' 1962 e 1972). facilmen te se podem aval ia r as 
ram , ~7gall11ente d::! 1961 a 1972) e e. ~o\Jr~- gra vesconsequencias que este envelhecimen -
tudo~ uma das razoe::: da importancia clil elnic ' to da populaC;ao actinl acarretara p8l'a 0 fu-
g racao c1 andestirHI (cerca de dois qqintos4o turo do Dais. (, 
to tal da emiSlrac;ao nesses doze arios} Factor ' Pode', pois; 'd'izer· s~ , que 0 / atta s.9 ca da vef 
de atraso do desenvolvim ento econom ico e maior de Portu f~ai em re la<;ilo ads ' q ut ros 
'so cial do pais, a glle rra colonial e iguail1lente paises capitalistas europeus e ao mesm cJ te m-
,uma das razoes da subida em flecha do nLl- po causa e <;onsequeneia da emigrac;ao. 
mero de emigrsntes, numero que passou de 
uma media a'nual de 34 mil nosanos 50 para , 
uma medii\~n ua l de 86 mil nos anos 60, tendo 
subido de 52 mil em 19'60 para 175mt! em 1970 

,I,,: , 1 .I, .. r \." A ,emi gra~ao " pbrtugllesa ''estaefecti vamente 
a atingi(rroporr;oes de alltentica hemor

, ra <1ia. Deixoll de se circunscrever Ii alQu
ul [;:5 regioes para aJas~rar a todas, inclu

Si V"d11en te as l1lais e vo lu ldas, ' cabendo aos 
cin co distritos on de esla praticamente con
{.lentrada a industria , 43 p.of cento dos em i· 
~ 

0·\ pl;!l ~ re,~~O;do .pais nao e 0 que 'Inte ress,a 
aos 1a~cis~~s . Assim como 0 desen].prego 
ap,eoas los prafJCUpOU na medida em que 
e gerador de"graves conflitos sociai ~, talfl1 -

bern 0 de~ROvQjlmento do pais apenas 0'1 in
quieta na media\! ern que, dimin lli ndo o ,exe r
cito ,de resll!rva, cria condu;oes mais fa vQ ra
vel s Ii c1ass~ operaria po r tuguesa para se Ian · 

' ~ar na luta '(,~ tem-se lanc;a do) a fim de COIl

quistar (e te ri1 conquistado) maiores sa'Iarios 
e outras reguli as. ' 
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, Par o utro lado, a emigrat;ao tornou·se In
'dis pensavel a politica ,fascista i tor nou· se 0 
p rincipal meio de 0 go verno equili brar a ba
la nc,; a de pagamehtos. Em 1972, as remessas 
e nviadas pe l os emi~rantes as suas famili a5 ja 
subia m a 22 mil hoes de contos, ja che~avam 
para c obrir 0 d~fici t astron6mico da balanc;:a 
'Comercial. 
_ L,P <;> r tud? isto, em 1.971 (depoi:l de. urn ana 
:f.m que sa1fam do plils'llllls de 170 mIl port u 
~ueses: dos quais perto _de 130,000 para a 

;,: 'f' ra n\q, dos , quais l Q7 mll cland'estina'll'e'n te), 
o governop6rtugues entrou ein negociac oes 
Gom 0 go'verno frances. Delas saiu 0 Acordo 
assinado em Julho desse ano, segundo a q ual 
s e suprime a regularizacao dos emi~rant~s 
c1an destiI108, se con'tingenta em 65:0DO ° n<ti· 
mere anual de trabalhado res portu!2 ueses a ir 
para franc;:a e se estabe iece quea seletcao dos 
em i~rantes e fei ta em USDO'a, pelo Secretaria
do Naciona l da Em i$1rac;:ao , de acordo co m tim 
qua dro orien ta ti vo (tableau de bard) fornecido 
I( e las autoridades fran cesas e do q ua! constam 
mdica<;oes precisas sob re 0 numero de ofe rta s 
de em prego, a sua natureza e a s conc1ic,;6es sa
lari ai,. Pretende ·se, pois, instaurar uma emi
gra<;ao dita organi zada em que sao as aLlto r i
dades fasc istas portu ~ues as que escolhem as 
ernig rantes e em que e ainda a Portugal que 0 
patronato fra nces impoe as s uas condic;:oes, 
S~ a emigracao tinha sido, para os fascis ta~, 

uma valvula il.e esc3'pe da pressao social acu· 
.mu lada e um melD de eql1rIi'brar a balan~a de 
paga mentos, coma e'tnigracao control ada pro
cu'ram travar 0 numero de refracta rios e de
sertores e s.s segurar mao -de· obra abaixn prc(o 
para as monop6lios pori u>:!u eses e para os mo
nop6lios estrange iros instalados e'll1 Portu ga l. 

Ao mes mo te mpo, e ainda para responde r as 
necessidades capitali s tas de mao·de,ob ra 
barata, u ma outra «solu cao» fasci sta, a qu e 

se poderia chamar irni gracao controlada, to i 
posta em prat ira: 0 rec rutamen to de mao· de
-obra africana, Desta forma, Por tu gal, pais 
at rasado e ex portador de mao-de·obra, e m 
virtude da po litica coloniaiista e d'e );! uerra do 
go verno fasci sta , torno'u·se tambe'm,-ain da q ue 
e m peql1ena escala, ,um pais importad or de 
,mao·de · obra s uper·e'i,plorada . 0 ntl me ro d e 
q bo·verdean os qu e tr abalha m ern Portu gal 
tota li za ja a l;;l-umas, dezen as de milha r, Tal co
mo nos pEd ses capitali stas europeus, mais evo
luidos, tod a a es pecie de discril11ina~oes atinge 
os t rabalh adores african os imig rados em rela
'cao ao s trab i1 lhadores ni\ci ona is, ties estao su
jeitos a ltin a explora<;ao fer oz, realiza ndo os 
trabalh os mais pe nosos e illsalub res . Sao al o
jil dos \el11 co ndi <;oes ind ignas dum ser;h umano, 
lna l·alim E'n tados e sem ne n h um a lei para os 

. defen der, S6 podem con tar com a sua luta e 
com a soli dariedade dos trabalhador<;1s portll' 

, 113 /'.f 
. - ~ ..... , .. .. _. - - . .J 

gueses. Segu n nsignas doPa r1tidq Co;;! 
munista Portugues, esta sol'ictariedade, ja se 
manifesta de maneira constante. 'Os 'tiabalha
dores afric anos tomam 0 cami'nho cIa (uta e 
alguns frutos dessa 'luta tern side colhi dos. 

Atraid! por condi<;oes ideais de '~u_ per ._ exPlo
,rac;:ao dos trabalhadores e de !tuper-),ucros, 
a corrida dos capitais estrailgeirospa rao 
n05SO pais toma oa s'peeto de verdadeira 

col onizac;:ao. 3 6 nos ;qua,troanos de governo 
de M. Caetano, os investirnen'tos E"strangeiros 
em Portugal quadruplicaram. No en tanto, ja 
em 1968, cerca dOe '600 sociedades ditas portu 
guesas eram dominadas por capjtais estran-
9,e iros pagandq salarios de 3 a 6 VBzes inferio 
res <lOS qu e e'ra m pratieados e'ntao nos 'sell s 
paisi'is. Os recursos na c ion aissao s'ub metidos 
a uma pilhagem dese:iJfreada , 'Os capitais es
tl an$leiros dom ina'll e'mquase todos os prin
cipais sectores da eco'nomia portuguesa. Agra 
vam 0 atraso econ'6 miC'0 do pais. Pc/~m s e rra
rnenre em peri~o a indepen del}'cla nacional 
da nO t sa patri'a. / 

Os trab a!hadores portuguei es tornam·se 
cada vez l11ais con scientes de~a situac;:ao, Re
centemente, por ocast1lo da fafrsa el eitonll fas
cista para depu tados it Asse 'f11bleia N aci onal 
(transforl11ada em grande c a\npanha poiiti ca 
de l11 as sas pel a liberdade, pelo fim da guerra 
co loni a l, por uma vi da lllelho r, ta l com o oPa r 
ti de COrl1ur:i s ta Porru ~ues t inhapreco n{zado), 
foi sobretudo e m Qrande nllmero de socieda
des multinaclonais" que eclo diu uma vaga de 
Qreves e de outras 'acc;:6es operarias. Corea de 
20,000 trabalhadores '( e ntre a's quai s ~ran d ,e 
numero de mulhe res) parti ci para m 'nessas 
lutas arrancando a satisfac;:ao de im porta ntes 
rei vindi ca~oes 'ao pa tro nato. 

Nas dificeis eond icoes da clan destin idade, 0 
P ar tido COlTIunisla Portuj;!ues de fen de 
uma politica de pro~ re sso social e de in
depepdencia nacional, unica capaz de, es

tancar a h em orragia emig rat6ri a e de perm i
tir 0 reg re s so dos em igrantes portugu eses a 
s ua Patria, Esta politica , qu e preconiza a Ii
quidaCao do poder dos monop6l ios, exige () 
derrubamento da ditadura fasc ista e a install' 
rac;:ao das Iiberda des del110cnHicas como con-
dic;:oes pre vias e e ssenciais. ' , 

o P art ido Co munis ta Portu Qu ~8 consi c\era 
tamiJem que os emigrad os po rttl OtleSeS impe' 
lidos pela po litica anti po pula r e" anti n ~cionnl 
do regime fa s cista a abandona r a, terra o nde 
nascera'm, nao podem spr estrinh os a es ta 
po lit ica . Pelo cont ra ri Q, el e s devem fazer au" 
vi r a sua 'VOl. s ob re os des tinos e a poi itica 
do seu pais, 
~or . e.~te . motiyo , , t~ndo no ma'is alto apre(,' 1) 

a anl::h mternaclona\lsta qlltl r:; ~ebe QOll il t\IlVi 
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te me nte neste doml nio dos outros Pa rtidos 
ir maos e sindicatos p rogres sis t as da Europa, 0 
Pa r t ido Com uni sta Por t ugues nao pode r e'.. 
ntmciar ao t raba lho po li tico e ntre os e mi9,ra 
dos p ortu gueses a fim de os ganllar pa ra a Iuta 
a ntlfasCis ta , pa ra fazer tr iu nfar a ca usa da de
mocracia e da Iiberdade em Portuga l. 

[ugindo a mise ri a do se u pa is, os t raba lhador res emigrados, com o se sa be, nao es capam 
a ex p[o !-a;;ao capitali sta e sao man tido s 
n u ma situaca o de des iguald ade g ritante em 

reIa ~ao aos o llt ros trabalhadores_ 
Lu tando para que os em igrados p'oi-t ugueses 

ten ham os mes mos di r e itos que os t!-ab alha 
d o res dos paises de imig raGa o, 0 Partido Co~ 
m unista Por tugues cham a ao mesmo tempo os 
zraball1adores po r tugueses em igrad os a [u ta 
un ida, lado a [arlo c om os trabalhad o res desses 
paises , contra a ex p lora~ao c apital is ta .' 

Gra<;a s it aC.,' 3:o co n jun ta dos p artidos c o
m u nis tas e dos si ndicat os dos pai s £s cap ita , 
li stas e a partici pa r;ao l1a Ju ta cre5ce nte dos 
trabalhado res emj~;ra dos, que!' a o Jad o d os 
outros t r abalha clo res, quer 8m se u proprio 
n ome, a sor te dos trabajhadore s emigra dos 
rhel ho ro u um pouco , desi g nac1a men te em m a
te ria de sai<ir ios , de seguros sociais, de aloja
men ta . T oda via, m uito resta a faze r, sobre t ll do 
nes t e mo men ta p reciso em q ue u ma forte 
ag rava~ao d a c rise ~eral d o capita \i s mo fa z 
pelider l< raves ameacas sabre os trabalha dores 
em ~!era l e so bre os e mi <;1 ra dos e m pa r ticular_ 

Com e re it a, na ac tua l conj unt llJ'a econom ica, 
c omo s e rnpre, as classes do min antes faze m 
tudo p ara fazel' cair s o bre os ornbros d os ira
b alh ado res toaas as conseq ue nci a s da ag rava-

c ao das co t"~ i,nH; r -impe rialistas. 0 
desempre~o J' lfao apenas uma am eaca_ A 
pre texto da cn se do pe tro lio, as principa is 
p aises capitalistas anu nci am despe ci ime ntos 
em massa em ~ ra n de numero de secto res eeo
nomi cos .. Na Re pub li ca F edera l Alema, urn 
mi lh ao e me io de t rabalhadores emigrados 
co r re m 0 r is co d e se r reenviados para os seus 
raises de u rn mo rlJento para 0 ou tro. Em Fran 
~ a , medidas dras ticas c omecam a ser tomadas 
a r espeito ,dos ern igrados . 

C o inci di ndo com urn p.eriodo em que are 
cessiio econ6rn icq ja se manifesta'em numero 
sos s e ctores e em que a ll; ta operaria (OI11>a 
mai s vigo r e dm pli tude, em certD'S paIses capi
ta lis tas ela Europa uma V(T~jD nhos a vag" chau 
vin is ta e r aeis ta esta n l) all!~e , Os aten tados e 
a s assassin atos ra e istas sl!cedem-se . E~,eCl! ta 
dos PC I' bandos fa scistas e sob a benevo\cncia 
do s gover n os da grande burguesia dom inan te , 
o s seu;~ auto res tic am ao abli go da justio;;a e 
do casU go . Os mil itan tes f;indicais emigrados, 
constaa t e men ie s ubme t idos a represai ias d e) 
p a tro nato, sao vit imas de toda a especie de 
pr ovoca<;: oes e persegui<,;6es racistas . Ateno
r iza r os emigrados, pa r aliza . Ics para mell10 1' 
o s ex plo rar, ta l eo fim de ta l campanhn. 

Os p arti do s co munis tas e os s indicatos nao 
po dem s ubesti mar tod os os perigos que ta l 
situaGao co mporta nao s6 para os !rabalha 
dares emi ~l rados , mas tambem pa r a a c iasse 
ope raria e pa ra to dos o s trabalhado r es dos 
pa ises c apitaii stas da Eu ropa no seu con jun to. 

Pelo seu la do, 0 Partido Com u nista Portu
gnes esia p ronto a da r a SU 8 parti ci pa<;:ao 
a c t iva as no vas tarefas que a pl'€ s en te si lua
<;1io poe na o rd em do d ia. 

In ill l!!I!! il!III II !! ll il ll!II !!lllllllll li! lllll !l lll Il iil li li! ill llil l! ll lll ll l!il llll llllTliiHlll lilll ll ll!1il i!! II IIIII !, ll l! ili ll llllll!II !III!!!I I!i !!II! :! ,I ;1 III!!!!I!!! II 

SOBRE A CRISE MONETARfA INTERNACIONAl~ 
( INTERVENCAo DE [Ill. CARDOSO ) 

H a seis an os a lib ra e ra de sval o riza da. De s ociais e poli .ti cas, aprofu ndam a c rise geral 
I en tao pa ra ca as parid ades das moedas d0 ~ do, ca p i t a li smo~. , , 
, paises ca pi,talis tas nao mais co nheceram a' Resultado ail cri~ e das moed:ls de reser va, 

estabi ijdad e , ' , do def icit perli1an ente da bal an<;:a de \)aga men-
Ex press'ao da crise do sis te m a ca pita l is t a,,~ I t os am e r ica.nit' e da arumu l::u;ao das di vidas 

a c rise mone:far ia in ternacio nal e ma ls u ma e?<lern as dos Estados U nidos, -- a cri se mo
pro va de que ,~o capita lisin o ntop o po lj s ta de I n e ta ria internacio na i tradu:.: 3S d ific uida des 
Estado , a j n t e rna c i on a ) i za~ao do cap itai , a 's ua ' crescen tes do mtm do capit;li ista, ela sua pQIi · 
jn tegra~ilo economlca e poJ it ica - como afir- tica or ientada pe io luero, bs seada na e~lp !o ra -
mava no se ll d,ocum ento de Julho passado 0 I cal) dos t rahaiha dores e nil exp lo rac;i:o de ou
CC do. P C P - "sao im po ten tes para e limi nar ,. tro s paises; i;xpr ime a des!~;l'la ldade de desen
os males c r6ni cos d o si stema e , e nt rel ac;:ando ' v olvimeti to das po te n cias im perialis ta s, 0 agra
~jp cl~ mais as SHi\$ co ntradicoes eCQn6micas, I vamOl1to das contra ,~i~Qes t;ntre eJ;.Hl1 0 deseJj -

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



®' 
o MIll T A _N '-=-.1 E=-_~P_C-::P~ _____ l--,5,_ --.------.---------------_.-

cadeamento de tima auten tka guerra comer
c ia!. Dessa $,uerra, porem, quem pa ~a a custo 
sao os traball1adores. E quem nela tem logo 
de capitul a r sao os paises dominados peio 
im per talismo. 

Po rt u~;a l e urn pais clomiQado peja imperia' 
Jismo, urn pa is que v'em ria cauda dos paises 

. europe us . . 0 seu produto naciona l bruto 
par habi tante era, em 1970, de 700 d6Iare~ . 

A sua agriCllltura e a s ua pecuaria, at ra sadas , 
nao sao capazes 'de satisfazer as necessidades 
gas po rtu~ueses, tendo 0 pais de re,correr, em 

' carla illiG, a importa~oes macic;;as de produtos 
alim en tares, designadame nte de cerea is e de 
carne. A sua in dus tr ia , incipiente, es ta refle e· 
tida em capi tat;:oes d3s mais baixas da Europa, 
seja qu~.nt(l a producao ou ao consu mo de 
elec tricidade, como quanta a produ~ao ou ao 
consumo de de rivados de petr61eo, seja quanto 
a p roducao OU ao con.sum o de a~o , co mo qu an · 
to a pr0du~ao ou ao ' consumo de cimen~o. 0 
seu comercio ex terno, total mente depen dente 
dos paises capitalis tas altamente dese nvolvi · 
dos, e fortemente deficita ri o, repre~ el1tando 0 
deficit 11 a 12 po r cento do produto nacio nal 
b ru ;0, senao a taxa 'de cobertura das importa· 
c oes pelas eXpoIta~oes inferi or a 60 por_ ~e nto. 

Paradoxal mente a balan~a ., d~ pagamentos 
de Portugai e positiva. Devi d o a isso 0 pais 
tern aumentado as suas reservas em Duro e e m 
qivisas estrangeiras, rese rvas essas que de 
1967 a 1972 (em plena crise moneta ria) quase 
du plicaram, reser vas essas q ue em 1972 at in· 
giam mais de do is mi l milhoes de d61i1res. T o
da via 0;3 excedentesAa ba lan<;a de pa~amen· 
10s de Po r tugal nao e1iprimem for~a, mas sim 
fr aquela, nao revela m independ@ncia, mas sim 
dep.:! ndencia, nao reflec tem prog resso , mas 
sim atraso. Tais excedentes da balan<;a de pa· 
~amentos sao c onseguidos atraves d as r emes · 
sas que os emigran tes enviam de Fran<;a e de 
outros paises pa ra as suas famil ias (as quais 
ja chegam para cobrir o s deficits enormcs da 
ba lanc;:a comercial) , atraves das receitas do 
turi smo e das ent rad as de capital es tran geiro, 
e atralles da explora~ao colonial. 

Mas, se 0 escudo no meio das oe rturba,o €s 
monr:tarlas se man teve rel'a tiva mente estave l 
(tendo arenas sofri do >.uma desvalorizacao de 
2,8 pa r cento, em rela~ao ao ouro, em Dezem
bro de 1971, qua ndo d a pri mei ra des vato r iza· 
<;;ao do d6Ia r; e uma des llalorizac;ao d e 3, 6 por 
cento , tambem em r'el a:;ao ao ou ro, e m Feve· 
reiro deste ano, quando da segul1da d esvalo 
riza~ao do d6 Iar ), 5e a crise do s istema mone
tari o capital ista internaciohal nao te ve e fe itos 
m,Uito sensivei<; s ob re as final1~as po r tug ue
S[)S , - el a fez -s e sentir (e pesadarnen te ) na 
econotn,ia do pa is e , cOh sequentemente , na 
Vida dos tr~ t>ill ha dores. 

U m desses efcitos foram as nOVas dificul
dades de mercados para as mercadorias POl'· 
tug u e~as e , dai, nOVas dificuldades para a pro
du eiio industrial portugm;sa que 0 governo 
fascista e os grupos monopoiistas colocarzm 
na to tal dependencia dos mercados ex iernos, 
pois 0 mercado inte rno au seja, 0 poder de 
co 111 pra dol' po rtll ~lIeSeS nao aumenta. D ad o 
que a Ora · B retanha e o princi pal com prador 
das mercado r ias portu~uesas e os Estados Uni
cI os 0 segundo - a de s valori za~ao ela li bra e a 
crise do d6lar, acompanhacras de medidas pro 
leccionistas decretadas nesses do is paises e 
acoll1panha das cia desvaloriza~ao de muitas 
outras moedas, levantaram p roblemas em di 
versos ram os i ndustriais . Para a indltstria tex· 
t il (a que m cabe perto de urn terc;:o das ven · 
das de P ortug.81 no estrJ.ngeiro e que depende 
fundamentalmente dos mercados britanico, 
SlteCO e norte· americano) os aeon tecimentos 
monetarios mencionados contribuiram para 0 
agravamento da crise q ue entao alast rava nesta 
industria e que levau ao el1ce rramen to de um 
gr-an de numero de fabrica s do sector al go 
doe iro e ao despedimento de mi lhares de ope· 
rarios . Basta vel' como de 1968 a 1970 as ex· 
portacoes pa ra a Gr·a. Bretanl1a conheceram 
urn ab randamento, como as ex porta~oes de 
texte is de aigodao ( pa ra esse mesm o pais e 
nesse mesmo pedodo) sofn¢ram um a certa 
queb ra e como as exporta ~o)2s de texteis para 
os E s tad os Unidos baixaram. 

Urn outro efeito da crise monetar ia interna· 
cional na economia portuguesa toi 0 encare
cim ento das i mporta~5es , .importac;:ces de que 
Portuga l nao pode prescindir pais cor respon · 
dem essen cialrnente a equipamento e ou t ros 
produtos industriais indispensaveis, e a peps 
de5tinadas as fabricas de montagem de velcu
los, de mate rial electrico e elec tr6ni-co, etc . As 
revalorizacoes do mar co, assi m c o mo as reVa· 
lor i za~oes do franco sui~o e do jen€! japones, 
ja que a Al~manha Federal e 0 prin Cipal for
l1t!cedor de P ortu gal e que as. compras efec· 
tuadas na Suip e no J a pao sao consicle ravei::, 
provocaram 0 aumento do prec;o das impor
t a~oes , 0 qual foi repe rc utido nos preeos ao 
consu midor e pago pelos ·t rabalhadores. Por 
exemplo, de 1969 a 197 2, 0 prec;o da tonelada 
d as m @rcado rias importadas da Al e manha fe
deral dupiicou. 

Efei to da crise foi ta mbem 0 encarecimento 
dos em prestil110s e cred itos que 0 governo e 
os mo no p6Iios portu51ueses t inh am co ntraido 
em paises cu ja moeda fai revalorizada. I: b 
caso dos empres tim os oes te· alernaes a Com
pa nhia Min'eira do Lobit o. 

Efeito d a crise monetaria (devido as reva lo 
ri za;;:oes em relaeao ao escudo de urn gra nde 
nlimero de moedas de paises capitaiistas de-
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senvolvidos), e ai nd,a 0 acrescimcy, registado 
estes u ltim os Enos, de entradas de capital 
e s!" ran51eiro, em Portugal, do con trulo estran
geiro de empresa~ portuguesas, de implanta 
l; oes de filia is cas grandes so ci eda.des multi
nacionais. Com as re \laloriza~6es do marco, os 
capitais oeste·alemaes encontram-foe ext raor~ 
dinariame nte benefidados na sua e:xportal;3.0 
e g randes firmas rnuHina cionais de origem 
oeste·a lema, designadamente a I-IOtchst e a 
Siemens, estao efectuando important es inves
time ntos em Portugal. A Hoechst possui ja 
urn grupo de seis sociedades industriais co m 
urn vo lume de negocios de 1 milhao e 800 mil 
con tos que e 0 nu mero t res da industri\l qui 
mica e que manifestou interesse em toma r 
posit;.ao num complexo petroquimico. A Sie
me ns pos'sui ja quatro fabricas de materia l 
electrico e electronico (alem do controlo de 
uma, companhia de seguros) e ocupa uma po
s i ~ao importan te neste ra mo indust ria l. Ao 
mes mo temPO, a Gra·Bretanha e os Estados 
Unidos prossegue m e intensificam osseus in
vestim entos no nosso p ais. Assim, de 1970 a 
1972, os investimentos estrangeiros e m Portu
gal conheceram urn acrescimo de 153 por 
cento, ou seja, m ultiplicaram-se por 2,5. 

Con gelando os salarios e restringindo 0 
mer()ado in terno, col ocando a produl;ao na 
completa dependencia dos mercados ex;ternos, 
limitando as t rocas comel"ciais as trocas com 
os paises imperialistas, fa vorecendo a impian
ta~ao e strangeira em secto res-chave da eco
nomia nacio nai, 0 go verno fascista serve os 
interesses dos grupos financeiros portugueses 
e .estrangeiros (l ntimam ente associados), mas 
nao os de Portugal e do seu povo: 

A ta lla de cambio da moeda portuguesa 

pode (de mOl , n~o estar ' a ser viti;na 
de ?lrarides abalos. '·Nao obstan te a inf,Ja> 
<; ao (a urn dos ritmos mais elevados da Eli- ;, 
ropa ). a al h dos pre<;os (oue se51u nd o as esta
tis ticas ori ciais foi em 1971 de 11,90 / 0 e em 1972 
de 10,7°10 ) cerceia 0 padcr de compr3. da moe
da (e dos trabalhado re ~) e fa z diminuir a com 
petitividade dos produtos portugueses nos 
mercados estrangei ro s. 

A ba lan<;adepagamentos pcde(demcmento) 
acusar excedentes, a custa dos em igranres, dos 
turis tas, e das importa<;oes de capital. Nao 0bs
tante as finan ~as do Rais dependem de facto
Fes exte rnos que escapam ao controlo de Por: 
tugal e que na sua maioria prejl1dicam 0 seu 
pro gresso. 

o escudo po de (de l11.ornento) alicen;ar-se 
em importantes reserVas. Nao obstante a eco
nomia nacio nal nao tem .alicerces. Tanto mais 
que a integral;3.0 e con6mica europeia fornec eu. 
aos paises capitalistas des envolvi dos noVos 
meios para im porem uma divisao in ternaciona l 
do trabalho em ql1e a econ om ia portuguesa 
fic a inteiramente subordinad a aos ~trupos mo, . 
nopolis tas multinacionais e aos Estados impe,. 
rialis tas . "j 

Umas finan <;as sas e uma economia capaz 
de resistir as flut ua coes ex tern as teria m de se 
apoiar numa politica de desenvolvimento vira, 
da para a satisfa~3.o das necessidades do povo 
portugues e para 0 aproveitamen to (em bene
ficia dos portug ueses), dos recursos e rique . 
zas ' nacionais; nUl1ra politica de desenvolvi~. 
111ento independente, ve rdadeiramente nacio- ' 
nal ; numa politioa de desenvolvimento anti~· 
-monopoli s ta e anti -imperiali sta. 

E por uma tal politica que !uta, nas maig 
dificeis condi l;oes, 0 Partido Comunista Por
tugues., 

!a lft.a~u.Rwu.U.U.u.um·aw~~A~.~~am.~".~ ••• W.8.~.~.~.~.~~.R~~~U.D~ ••• mU ••• ~.E~~9.~~~~~~l .; 

:: 0 PCP :: 
I~. na Gonferencia dos PC dos paisescapitalistas da Europa :: 

[Bruxelas 26 .. 28 de Janeiro de 1974], ' :: 
.~ 

! 0 pCP participou activamente na preparaciio da Conferencia , des ignadamente J: 
.~ ~n a Comissao de Reda cl;ao (de que f~zr!'l m parte todos os partidos que 0 desejassem) ~ 
Jl e em varios col6quios: sobre 0 « Conte lJ do e f()rmas novas de lu ta openiria e popula r ,.1 
~ na Europa capit?l ista», realizado em Roma em 26/28 de Novembro; sobre «A cri se .. 
., monelaria interllacionai», real izado em Paris em 26/27 de Novembro; sobre «Os pro- I! 

g~ blemas de emigra!;ao»', realizado em Essen (RFA) em 8·9 de Janeiro. II 

~ «0 Milita nte» considerou de in teresse publ ica r neste numero, Ilao so a in te rven~ii.o ~ 
I' do PCP feita na Confere ncia de Bruxelas , como (embora Iigeiramente re duzi das) ~ 
. ~ as interven<;oes fe itas nos coloquios. . ~~ 
~ A delegal;ao do PCP na. Confere ncia era com posta pelos camaradas Alvaro Cu- ~ 
)l nhal, secretario geral do Parti do, Sergio Vilarigues, membra do ~E.creta nado, e .. :! Mario Pi nto , colabora do r do C o mite Ce nt ral. 'If'. 
I • . I 

~- 1WHfWcrnQ ...... ·Jli'!.;arJ!lgflEn.l.,iB •••• ~fiiw.~ •• fl'k~~~r:s.If!J~~tem~t11JrrJ,.i __ .D ... ,.j1'1f1irJj,.!JIIJ.JR.~fiVra..r.'iIl1.DDlP£Jr/"B1vriS.~r;jldu.'.:J].r:JJu: ~iI 
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