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Camarad.as:

I - QUÂt É o ESTADLT ACTuÁl ll0 PSoSr,ElTA ilA ]T/r.r:rr.tÇÂo Il0 povo TpúBÀtlJÂIoR?
Face às I'ravc's co-nd:i-ções c1e nisdria d.e habitação, o povo Trabal.harlr,r..lesorrvol_veu

uma rqra'nil o ltrta pelas c&sas d-ecentes a que tem clireito. I'Ta.s no.vas eoníições po1íti.,,r.o
d'epo-t'-s do 25 c1c Âb::il, esta luta pcde passar pera uma nova fase mais ii:rport*,te" ns
nâssas populares uobilizal:am-se e larrça::an:se ern formas c1e luta ma,is::ail icais, orEa-
niza'ndo-sê {ir'&nr1es manifestaçôes rlc rua ê atd fornas d.e lutEr. violentae corno seja os
pi'o-uetes artrR'f,os contra os rlespejos, as ocupeções rlos ba.j.rr:os abn.nriona.iios e cias ca -
sas vazias d'os bltr{ueses, etc. Tocl.as estas inporti:.ntes lutas se cLestj-rr.an a ?;uançar
ató à prineipal reivind.icaçâo cl-o Povo Trai:al.had.or lcste canpo - o fj-rri o-as casas mi -

_^se-',ávei sr_ a coÍtcjurs.ta. .çi.e_" cerqers, .ri.ec.qr1tes. p_".T.a...tcd.os- .-9.s ,tr.arp.a-1.h.ad_o.::.e-s_r_- lTn ano a.i:ós a. cluecll. do rci,:i:_ic Íl.scista, veríf.icamôs nrr" ". lute pelo C.ircito à ira
bitação 6 nn c'os pri.ncilais novii,rentos c1e i:rasse,,s populares era por:tuga1 ,

Pa'ssatl-o ul'i ano r'a ínsta.uração rlaetclemocracia.er não há aincla ur.r claro proErana go--
Yernanental cle po1ítica habita,ciona,l . A acção d-o Governo neste campo não passou pra-
t-icarnente clas promessas no paper e c-los discursos" 0 Governo, perante o avanço da. g:ra.r
de luta d-as massas, ad-otrliou uma política r'1-e tapa-buracos, 1ançandro rireái,fas d-e cr-rrto
al cance clestinadâs â mexer aperras no6 i.c1.qo,s nrais escarrdalosos cla misr5r'1-a para o1d,e o
capital atira os trabalhacl-ore§. Mas esta pol-{iica d prec.á.ria e hesitantes as obras
c1e melhorane,tos nos bar*os pobres e rri-lhas, tôn sid-o atrasacl-as e errpe::raclas siste-
maticanente, a lei para. liqui-,J-ar a roubalheira dcs su-balugas l-evou largos neses a se?
publ i carcla.

Pr:ocuranc'l o dÍsfa,rçar estas incapacid-ac1 es, os goyêunantes apresentan a sue fr:ígrI
po1ítica ar-l-ornac1-a 11,e a,spcc'Los ernbe lezar-'l-ores, apresentanc1-o às ma.ssas popçl âres grupos
de técnÍcos e trteórieostrr rea.lizand-o. brilhantes pltcgrarrá1s na TV, reporta.,.ren,s nos joI
nais, prometenrlo una a,juda en fi::,_anciaitiento, etc. ...

I'Ia,s este pirogrena ó escasso. Nâlo se vislu.l:braÃl soIuções realistas t'l.em capacid-ac1e.-'
para as reaTízt',r" As soluções são Ce meias tintass sai a lei contra os subak:.,qas, i:ras

nâo se aborCa o pr:obl ena d-as colrrreras humanas até agora subaluga,d.as; grancie parte d.as

obras c,1e nelhoramcnto nos bairros pohres terâo d-e se:r: feitas à custa il-e enpróstimos
que o Povo tcrá c1t: nager, con ju::os...

No essencial, as r:civindicações das largas massas neste canpo contÍnuaç: por re -
solver. E por isso que a luta d"e' rnassas continua a d.esenvolver-se e avanÇã para for-
mas vÍolentas.

Perante este avanço o Govern.o esqrlece-se dos enbelezamentos e nâo hesita en apli-
car ned.id.as repressivas. E assim que depois d.c prometer casas a quen não as tên, pu-
blica um decretr: clue c1á cade:i.a a quem já est,á farto c1e pronessas e cono,ui-sta pela 1U

ta a casa a que tem direito.
§,p.q."]r-qqêg: da expe::iência d.e um ano de luta verificamos que o Governo t?clemcc::áti--

cofr quando se trata d"e encarar seriarlente a questão da habitação, quand-o é colocad.o
perante as jtistas reivindicaçães e aspiraçães clas massas, hesita, d.enora*se e resolve
apenas clisfarçar as piores nódoas e pôr panos quentes

l{as q-riani}-r: sc t:rat't ,'l-c u=:frentan: a;usta l-uta r.].as aa-qsas! ma 111a, contra a r,risd*

a
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tía, a opressão e a 
"*ffo=r,ção 

d"as eolne j-as hr-,.nana,s u do"-brirros pobres , aí o cor"?

no blrrg]rlôs não hesita nem se demora a tomar med-iC-as que reprinen o Povo e protegem

os Iad"rôes e os especulad.ores,

2 - A 8üE SE DEVE ESTÀ SITUÂÇÃO?

0s partiCos d"a coIÍgação governamentalrben corio os seus satéIites, tôn mostrado

o mais conpleto cl-esprezo pelas princÍpais lutas do Povo Trabalhador. Não tem cosrta o

número d.e jr:-stas greves a que se opusesraü, são inúmeras as lutas pelo saneanento que

cal-uniaran"
por outro 1ado, con a sua participação no Governo e o seu afastanento d-as massas

e dos seus problernas concretos são responsdvers por tod.as as ned-id"as e leis reaccio-

nárias e antl-populares, cono a 1eÍ antt-greve, a 1ei das manifestações, a 1ei d"e {1
prensa, a l-ei clas rend.as de casa, a 1ej- d.as ocr-rpaçãas de casas, etc.

A sua preocupação é defenclerea os tachos que já têm ou ambicionam ter, e para í§.

so procuram suster a luta c1e massas, não vão as nassas acabar corl os tachos de uma

.ez por tod-as. o.

Eles tâm passad.o o tempo entretid.os em querelas e d.isputas uns colo os outrosrto

dos cles procurand.o apanher os melhorcs tachos nos vários escalões d-o aparel-ho de es

tad.o - na Assef,ibleia Constituin'oe, nos nistrj.tose nas Câraaras e frreguesias, nos Sin-

d,icatos, nas [scolas, etc.
0 sanea,rnento está por fazer porque eles aincla nâo chegara,m a aeorclo sobre quem é

que vai substituír os nuitos fascista" qfrà"*ftealr pôr aí nos poleiroso E quem acaba

por sofrer com esta situação são os trabalhad-ores ainda subraetidos aos chefes fasci§

tas, cono na Cânara d-o Portor ê o Po.ro que luta por resol-ver os seus pr:oblemas veri-
fica que nem os fascistas atarn nem os tachistas desatam.

Nas Câmaras, nos Governos Civis, nos liinistórios e organisrnos ofÍciais, as justas

reivind.icações ?opulares esbarra,:n sistematicarrrente com a cl-escrdere motj.'.rad.a pela caça

ao tachor e o Povo recebe sempre cono resposta promessas que não potlem ser cumpriC.as.

Só quand-o o Povo d,o Porto invad.iu a Cânara .em J0 d.e Norrenbre de l.97 4s para" exi -
g1r o fim d.os subalugas e d"as colneias hurnanas, é que os partidos burgueses e selts

satélites reparauarr que o Povo estava ep luta. Então clesfizeran-se êrl ÍI€, r-lr3-sr en te

legramas e promessâs, rras d-aquilo que o Povo exj-gÍu só rnetad.c 6 que já foi cumprido,

e mesmo assim seis meses d.epois êesse d.Í-a, seis neses. em que o Povo lutou cad'a vez

com mais força.
Entretanto ôurante esses çeis rneses, eles voltaram e csquecer-se da nossa lutare

1á con*inuaran d.e volta d.a gamela, do lado d.e 1á d.a barriceda. apoiando as 1eis e mg

dÍdas reacciondrias que entretanto saírarn para roprinÍr a nossa 1uta.

Eles apoiam e clefend.em sisternáticamente os interesse§ cla burguesia, dos senhorbs

parasitas e especulad-ores. 0 P0vo nad.a tem a esperar d-eles.

, - o PAPEI DOS RErI'OnUISTAS

As Íd.eias reformistas propa.gand.eaclas por essês partidos e grupos oportunistasres

tão a espalhar-se rapid-amente por entrc as nassas e os organisr:os populares.

Eles estâo d,esligaclos das nassas, nas c1e vea em quando precisaril c1e se serrrir da

força c1o'Povo en luta -. ra raelhor consolid.ar as suas posieões e os seu§ interesses'
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IUA FEles aproveitan cad.aVrise poIÍtica para , em none do Pu-o que veio para a

Iutar, subirem mais uns furos d.o escalão do pod.er po1Ítico.
Esta táctica é utilizad-a a tod.os os nívej.s, por isso eles c1âo cobertura ideold-

glca à po1Ítiea governamental tapa-buracos no campo ôa habitação.
Depois do 1l- d.e .l{arço, em que as massas vieram para a rua lutar, ficaram criad.as

algumas cond.ições para qu.e o Povo avançasse mais decidÍclarnente na. sua luta pela con-
quista violenta d.as casas a que tern d-ireito,

E por isso que 6 precisamente depoÍs d.o 11 d.e Março que - para obstar a esse â, -
vanço d.as mass&s - s1r?gem as primeiras med.idas-" concretas rêfornl§tag d.a ta1 poI{tica
de tapa-buracos, clesemperrâÍr-sê os organismos oficiais crj-ados para essa polÍticard.g
senvolvem-se as teorias reformÍstas acerca dartautonor.lia das comissões de morad.oresft

para as a"fasta"r d.e una possÍve1 polítJ ca revolucionária, inventan-se as chamad.asrtrej"

vindicações fund.amentais!t, arrastam-se as conissões para a oficialização e a partÍci
paçâo em cargos adminístrativos e da gestâo públicare, para cuhninar, rlá-se o prinei
ro rebuçado às massas que é a expropriação d.e alguns baÍrros miseráveis com a promes

sa ôe milagres dentro d.e poucos rcesesf

Camaradas, no meio d.isto tud.o temos de saber d.Ístinguir ô que

que devemos cornbater, isto 6! o que 6 justo e bom pare es rnessas

to e só serve para afastar as mas§as d.o caninho d.a revolução.
Sen d.úvid.a que o Folp tem o direito a ser d.ono e senhor dos locais onde habita ,

pois assim está em mel-hores cond.ições d.e realizar toôos os nelhoranentos que os se -
nhorj-os especuladores d.urante anos e anos se recusara,n a fazer.

Sen dúvida quo o estad.o tem obrigação d.e apoiar o Povo na resolução destes pro-
blemas pois o estaclo 6 que tem recursos t6cnicos e financeirosr ê â riqueza que exj.s-

te e que o esta.d-o cstá a6rora a monopolizar, foi criad.a pelas massa,s trabalhad"orss.
Mas se o estado , em vez de conced.er o devid.o apoio incondicional, p?ocura fa.zet

negdcio com os problemas d.o Povo, ernprestand.o dinheiro e cobrando juros, então aí jd.

se começa a conpreender que não hártmila.grell
Por outro 1ad.o, temos o recente d.esenvolvimento c1a teoria reformista d.a flautonoY

miatt d.as comissões de nrorad.ores, ao mesmo teropo que se criam cond"ições para enfiar
êssas comissões na gestâo púb1ica.

Em nenhuma 1uta, em nenhuna questâo, pod-erá haver neutralldade po1Ítica, em ú1ti
ma análise ou se está do 1ad.o dos explorad.os e oprirnid.ô: ou se está d.o Lad"o dos ex -
ploradores e opre,ssores.

A teoria d.attautonomiatr encobre interesses contrCrios aos da revolução. Às massas

nunce estarão rra'utdnonasr en relaçâo a um dos d.oü.s campos de 1uta. Hd sempre uma d-j--

recção poIÍtica precisa a guiar a 1uta. Neste caso, os reformistas querem d.izer que

as comissões devem ser tfautdnomasfi em relaçâo e uria d.ireoção polÍtica revclucionária
isto é, qüeren afastar as massas d.a sua vangrrard.a actual, os côrounista.s marxistas-lg
ninistas, o embrião d.o futuro partid.o comunista marxista-leninista. Mas ao nesmo tem
po arrastam as comissões e procuram arrastar asmassas para as colocar sob a d.irecção
po1Ítica d.a bur5uesia d.isfarçad.a de d.emocráti-ca, enfj-and.o as conissões, aconpanJ:adas

d.os agentes da polÍtica refornistarno aparelho d.e cstaclo da burguesia e procurand.o que

que as massas batam palms.sâ. esse feito.

d.evemos apoÍar e o

eoqueéincomec-
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E paraisto que ser\-ô canra,radas, a tcoria da pretevlss\-,s,uf,ononiart. Ma"s otrmiLagrerf

d.a ttautonomiatr também não se verifica e nais tard.e orr- mais ceâornesta e em todas as

Iutas, as massas o compreen.d.erão.

4 - QUAT TEI,T SIDO O NOSSO PÂPtrI NESTA IU[À?
Camaradas, os co[runista,s marxistas-leninístas sempre procüraran e procurs,m cuo -

prir o seu üever revoluclonárior eue d estar intimamente ligad.o con as massa* populg.

Tes, viver com elas, auscultar os seus p=oblernas e aspÍrações, elaborar e d-iscutir
com as massas ume linha polÍti ea cJeta" e revolucionária e adequada aos seus irrteres-
ses, Estar senpre na vanguard,a das lutas, levand-o à prática essa l-inha retro-l-ttc:'"ond -
ria e transfornando o card.eter espontâneo d-as lutas enn acções revolucionárias de nas

sas orgp,nizarLa"s e d.irigid.as para objectivos ben definidos,
Na luta do Povo pelo rlireito à ha,litaçâo, tem havido a participaçâo pessoal de af

guns camarad.as nossos, o recentenente a partÍ.cipaçâo dos canaraâas da fnC(U-f,) em a!
guns locais.

Ápena.s en alguns casos a Luta perdeu o seu cará.ct,ey espontâneo e localizad-o ê ag

.-uiriu fornas organizativas, passaad.o a novcs formas de luta e ad"optando novos objec
tLvos tácticos,

Mas estas experiências não tiveram 6çrande relevo e muitas tarefas neste ca^mno êe

luta foram d"eixad.as a meio pelos camaradasr

Se pod.enos tirar algur:las 1içães destes c&sos 1so1ad.os, devemos principalmente ter
a preocupaçãc, d.e analizar esta questãu atd ao fund.o, e ver ond.e se situa a origem d.os

nossos errês e d.a nossa incapaciCad.e,

Camarad.as, nós sabemos que a luta do Povo pelo d.ireito à habÍtaçâo 6 uma importaq

te luta clas massas que se enquad.ra no processo rel'olucionário pela }emocracia Popu -
lar.

Mas nós não d.evemos ter apenas ideias gerais, Devenos estaj ond.e estão âs flâs -
§âs e onde as massas estiverem a lutar nds deyemos ter uma linha polÍtica" vLara e

'-evolucionária em relação a cada tuaa d.essas $utas e devemos aplicar essa Lj:rha,
'* 0s nossos erros e j.nsuficiências neste campo d.o dÍreito à habitaçâo mostram-nos

que não temos aind.a essa linha suficientemcnte elaborad.a" Como ta1 não eetaulos ha -
bilitados a assegurar a d.irecção polÍtiba da luta e deixamos aB massas entregues à
direcção d.as forças poIÍticas que querein lnpedir a revolução.

Como já virnos, o aspecto pol-ÍtÍcamente nais importànte neste momento na questão

d.a habitaçâo é o reforrnismo.
Nds nâo devercos ser esquerdistas e combater as reformas, sd porque são reformas.

Devemos saber d.istinguir âs reforraas que pod.em fazer avançar a luta e a§ que servetn

para desorientar e entravar a Luta. I,tas tambdr,: nâo d.evemos sobrevalorízan ou subva-

lorizar.os aspectos negativos das reformasr Ao meemo tempo d.evernos estudar o marxis

mo-Ienini.smo, enriguecer os nossos conhecimentos, e encarar cad.a situação concreta
à luz da nossa teoria revolucion6"ría.

Nós sabemos que o problena d-a habitação das nassas trabalhadoras não se pod.erá

resolver no qued.ru d.o capitalisroo, tenha e1e a cor que tíver.
Mas esta sfunples noção não nos chega parcr, reaolver todos os problemas po1Íticos

que esta luta colocao l.-.. isso devemos estud.ar tod.os os a' _eetos 
políticos d.a ques*G
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io e a sua sj.tuação na luta r1s clag*es,
Â par do astu,J"o êo narxisrno*Ierrinisno, devemos estudsr a realíd.âde ÇCInÇr*ta, rêÊ*

izâr iuquéritoa; aprofunaer â nüB*a ligaçâo eüfi ã.§ ms.§sâ,$*,EL*x aJuéar*n*É*hão e +o§

"eeender o canlnho e sêguÍr e o Çenheêítoento cada vea mpls Br*f,uxclo É.a realÍ*a,áe f,og
rsa&eata aos d.ará novos dados pq.ra o enrlquecJments da ao*ea }ínha,

Â burgrresia sem*orê usorl o reformiauo para Cesarsatr a§ lutes çlas:iâsss,§, xê&s rie&

rr is*c' âs mâssae d.eixam de lutar.
Se nde averi6parfiôs coin cuÍôad.o o quê noa pode eneína* § :n*rxlsmo-1enJ.ltiemo âccr-

:. de*te problena; se eetuâarnos a reali*ade reforça.:irlo a noss& l"igação cor$ ã,s &&$;s&6r

$pressa gabereaoâ determinar o alvô pã.ra onde devenrôs apêntar es âixs&§r

Se d certo que nãs coLaboraaos oljectivanent,e na ronsol"Íêação d.a r*.fornismo nsete
i,r[po * tlmâ, vefi que nãa deruos o rle-rirJo va]*r âg noesae tarefas * tambén 6 certo qrre

.]§ô tlos iapõe o rlever d.e d.escLe já eçtud,arftos politicamente estâ situaçâo e eLirainar-
;§ as no§sà§ idelas erraâas, atravéa da crÍtica e da auto*erÍtica, 4e*envoI",/êr ôs rryl

at idêies justas e a?ânçâr a todos os nÍveis, afaÉtêndo o quÊ hauvçr a aÍ'a.star, unÍ.r
í) o que tiver de ser unid.o.

Camaradas, apelamos a que torlos se dediquem à reflexâo, dlaeus$ão e anáIÍge d*eta
restão sob todoe os sell§ aapectosr

§s camaraCas tên o dever de eçntribuir pârê a elaboração r1a nosea ltnha, parâ a

rreeção dos uossos etrroÊ' pê.râ * desenvol.vi;nento da teorÍa trevoluçi.onária.
0 jornal comunlsta 0 GRifO i)0 PCirO, está aberto a todos oç trabalhos que ôÊ csss,*

,lae quLaeres elabôfar x!êsse sentidor

tr'IV.À A LUT.4 ilO ]}0Vü fli.AtsrtlilAii0ll ijEtü i)f:iÊI?0 À !i.4§IT!.ÇIOl
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