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INSTABI UDADE DO PODER POLflCO 

Aproximam-se os dias de confronto decisivo entre a burguesia e o prole-
tariado, o que para o PRP - BR tern urn norne e uma face— insurreiço. 

Nas fàbricas, nos campos, nas ruas, a todo o mornento se poe em causa 
o poder da burguesia. E a todo o momento a violência se pOe, como meio a 
empregar de urn e outro lado - para uns a violência como meio necessârio 
para a conquista do poder para o proletariado, para outros a violência como 
meio de opresso para manter o poder econórnico nas mos da burguesiae 
consolidar e endurecer o poder politico. Porque se vive uma situaco de 
prof unda instabilidade do poder politico em Portugal, instabilidade que vem 
desde ha muito, mas que se agravou extremamente nos ültimos tempos. 

Dada a situaço de instabilidade, a crise económica, a força e a corn-
batividade das classes trabaihadoras e dos militantes revolucionários a 
burguesia revela-se incapaz de, nestas condiçOes, realizar Os seus in-
teresses de classe. 

Como consequência desta situaço de instabilidade do poder politico 
assistimos a cisOes e ao desfazer de partidos, a constituiçäo apressada de 
novos partidos para intervenço especIfica no campo eleitoral, a degra-
daço das relaçOes entre os partidos da coligaço governarnental, a uma 
progressiva clarificaço de linhas e redefiniço de posiçOes no terreno das 
formaçOes politico-partidárias. 

o receio de perder o poder ou as ambicOes de o adquirir, por parte de 
várias organizaçOes politicas traduziram-se em numerosas manobras parti-
dárias de que alguns comicios e manifestaçOes levadas a cabo ou tentados, 
a propósito da questho sindical, foram disso uma expresso ôlara. 

o problerna sindical foi apenas o detonador que fez deflagrar a crise ha 
muito latente entre os partidos da coligaço governamental. Dal para cá foi 
a escalada das grandes acusaçöes reciprocas, foram as manobras e as 
contra-manobras. Nesta "crise" entre os partidos da coIigaço go-
vernamental, o PCP destacou-se, como habitualmente, pelo seu desen-
freado sectarismo e por grande capacidade de manobra, recorrendo fre-
quenternente aos seus peOes do xadrez politico, MDP—CDE, MES e In- 
tersindical. 

Por outro lado, o PPD e o PS quando combatem o PC fazem-no, no 
porque repudiem a ditadura de urn grupo (se fosse a ditadura da fracço ou 
fraccOes de classe da burguesia que representam aceitâ-la-iarn), mas pelo 
feroz anti-cornunismo de que so instrurnento. As liberdades e os direitos a 
que estes partidos burgueses se referem constanternente so as liberdades 
e os direitos dos capitalistas continuarem a explorar e a oprimir os tra-
balhadores. 

A grandiosa manifestaço do 7 de Fevereiro, manifestação an-
ti-capitalista e anti-imperialista, saldou-se por uma grande vitória das 
classes trabaihadoras e dos militantes revolucionàrios face a burguesia e ao 
reformismo. Por diversas formas tentou este impedir a manifestaço 
autOnoma dos trabalhadores: desde as calünias infâmes ate 6 proibiço  

emanada do Goverm"I's  r Civil de Lisboa. Mas a determinaço dos tra-
balhadores manteve-sg Oa  manifestaço foi para a frente. 

A disciplina proletâria dos manifestantes, a ausCncia de represso por 
parte das forces militares ou para-militares, a solidariedade entre tra-
balhadores e militares verificada so indIcio de que urn novo poder se está 
forjando, de que uma alternativa revolucionária pode e deve constituir-se 
desde jâ. 

Ficará na história da revolução portuguesa a realidade que foi a presença 
de trabalhadores, revolucionários e soldados irmanados no mesmo protesto 
anti-capitalista e anti-reformista, realizando na prática a expresso concrete 
da conjugaço necessâria entre essas três forças hoje indissolüveis: - tra-
balhadores, organizaçOes revolucionárias, soldados e oficiais re-
volucionários. Mas, corn a existència de vârios poderes que nalguns casos 
se anulam, corn urn governo que não é governo estamos perante uma si-
tuaço de impasse politico, que no pode manter-se por muito tempo. 
Como esta situaço de impasse politico no serve a burguesia esta 
reorganiza-se e dispOe-se a dar o golpe (militar ou constitucional). Se as 
classes trabalhadoras, as organizaçOes revolucionârias, os soldados e 
marinheiros e os oficiais revo!ucionários no organizarn e conjugam es-
forços rapidarnente, o perigo do regresso ao fascismo é muito serb. 

CRSE ECONOMICA E SOCIAL 

A instabilidade do poder politico está intimamente ligada a prof unda crise 
economics do sistema capitalista em Portugal, crise esta que, por sua vez, 
se insere na crise geral do sistema capitalista a escala mundial. 

Como antes do 25 de Abril, continuarnos a afirmar (e torna-se cada vez 
mais visivel) que a crise econOmica, p01 itica e social que o capitalismo atra- 
vessa em Portugal C de tal ordem que no ha qualquer possibilidade de 
estabilizaço de uma democracia burguesa em Portugal. Uma saida 
social-democrCtica no é possivel, porque este pals é quase totalrnente 
dependente e sem recursos actuais. 

A crise que o capitalismo atravessava antes do 25 de Abril, longe de ser 
superada agravou-se. E isto apesar de (e ate contra) as intençOes de muitos 
dos autores do 25 de Abril, que eram de salvaço e reforma do capitalismo. 

o encerramento ou a diminuiço de actividade em nurnerosas empresas 
acelerou-se nos (iltimos meses, tendo como resultado o despedimentode 
muitos milhares de trabalhadores. Ha manobras do imperialismo, ha mano-
bras dos capitalistas portugueses habituados a dCcadas de determinadas 
formas de expIoraço e opresso sobre os trabalhadores. Outra coisa no 
seria de esperar pois vêem-se a perder terreno. Mas no se reduz tudo a 
manobras, a sabotagem econOmica como dizem (ou se indignarn) alguns, 
parecendo desconhecer as leis do sistema capitalista, mostrando total 
ausCncia de anClise perante o normal processo de concentraço e cen-
tralizaço do capital. Diminuiu a capacidade de investimento, porque in-
vestidores nacionais e estrangeiros no considerarn a situação favorável e 
receiam vir a perder os seus lucros e capitais. Pelo mesrno motivo ha grande 
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Os PARTIDOS POLITICOS 

Interessa aqul apenas ahalisar aqueJes partidos ou correntes da actual 
cena politica portuguesa, que possam vir a ter influência no evoluir da si- 
tuaçäo presente. 

Surgido depois do 25 de Abril, e situando-se a direita dos partidos. da 
coIigaço governarnental. 0. CDS. 6: jk Um::ithportante:partido;•fascista, 
mascarado. de:dernocrata. 	.. : . :::::: I. 

Uvulu Ja ratiectern auguns preços ae que 0 ao 
flagrante. Acabarn as fontes de matéria prima 

açucar e o exernpto::mais 
barata e acabam Os corn- 
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Qispond 	d 	¶mportantes recursos financeiros e de Iigaçoes aos melo5 

pradores obrigatórios das colOnias (fossem de que qualidade fossern os 
mats reaccionarios, e?te  partido abriga no seu seto muitos dos corn- 

produtos portugueses). As consequëncias da descolonizaç5o a nivel prometidos corn o regime anterior. Basta ver quemsao Os seus ,membros, 
econórnico tern que reflectir -se sobre o custo de vida em Portuqal e isto 56 onde estavam antes 	25 de .Abr!i  e is' d!!Ir!co!S 99,!rit!! faziam. 

... ; . . .. ............ :.::.. .:. :.YC.:. ...... • 	::. 	: :. ; :............:. 	 : ... : 	 A 	 uasta ver as nersonajiaaaes nacionais e esirangeiras:: conviaaaas; para 0.seu pode ser compreendido corn urn profundo esciarecimento que se de 
simultanearnente corn uma nova forma de produç5o em Portugal - a 	 uorLau 
socialista. Se assim no for, este aumento do custo de vida pode ser campa 
de manobra de propaganda por parte das forças reaccionârias. 	 . . AP fazerem encerrar c con gresso do COS :flQPQ1 t0s. aS.fl1aSSa:S 
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Mas a inflaço galopante, corn o consequente agravamento do custo de 	que ainda andam em dUvidas se o CDS é fascista ou dernocrata e preferen 
vida, foi e continua a ser importante factor de mobiiização das classes tra- 	atacar aqueles a quern chamarn esquerdistas. 
baihadoras para as lutas reivindicativS Côm::os .preoéattUalrhenfè j*a 	.:: 	:C.v. :. 	 :;*. :..::: 	::.:.C:: : 	.. .::: 	c f  •çf 
ticados no mercado, o salârio minimo nacional ê uma ofensa a dignidade do 	::..,...: . No querespeita ao PPD, podeniosconsiderâ-Ie:como orepresentafltel.de 
trabaihador. ..................... .... ........................................ ........................................................: ..........:..:::::::. :.:.::x 	::. 	uma.socia!4democracia:tecnocratica,.como::opartido da::grandeburguesia 

financeira, onde podemos encontrar os mais lUcidos representantes dessa 

	

E neste contexto geral (economico, politico e social), corn centenas de 	burguesia que, dentro do sistenia capitalista, procuram encontrar uma sal- 
mithar de desempregados (despedimentos, desmobilizados, retornados das 	da para a sua classe. Intirnarnente ligados a Spinola, ainda näo estâ bern 
colónias e do estrangeiro e....- 	que andam a procura de emprego pela 	claro qual o papel que desempenhararn no 28 de Setembro. 
pnmeira vez), corn as péssimas condiçöes de habitação e saUde ern que vi- 	Actualmente, para fazer chantagem sobre o MFA, sobre 0 PC e sobre 
yemmiihares de farnilias, que se enquadram as lutas dos trabalhadores. 	outras forcas polIticas ou talvez. nara lustificar urn nossivel nolna tin diritw. 

reaccao: israetitae:dO::fleo-colofl 



çôes, a propósito do problerna sindical, as tomathie posiço de alguns 
dos seus principais dirigentes, recolocam na cenapohtica portuguesa o PS 
no local que realmente [he compete. Hoje o PS é também em Portugal, urn 
dos sustenthculos da NATO e dos interesses imperialistas. 

A classe operâria e os militantes revolucionários tern de ver no PS urn 
inimigo perigoso que na actual situaço portuguesa poderâ ser urn aliado 
i1j'portante da reacço. 

0 PCP, que fora bastante tempo a esperança da classe operária e de mui-
tos militantes revolucionários, por condiçóes objectivas ligadas ao mo-
vimento operário mundial, velo a degenerar, também ole, num partido 
social-democrata. Nos 61timos anos veio a revelar-se como urn partido 
legalista e eleitoralista, subordinando-se a interesses alheios aos da re-
voIuço proletária em Portugal. Hoje, juntamente corn o PS, embora corn 
diferenças orgânicas e referências diferentes, constituem uma corrente que 
continua em Portugal a dos renegados Bernstein e Kautsky, corn os quais 
os revolucionários tiveram que romper noutras épocas da histOria do mo-
vimento operário. 

Hoje como ontem não ha que temer as rupturas e os cortes. Desde as 
primeiras formas de organizaco resultantes da tomada de consciência por 
parte do proletariado, que as rupturas tern sido a regra na ultrapassagem 
dos erros e da degenerescência. Os partidos comunistas nasceram duma 
ciso dentro dos partidos sociais-democratas, como hoje ha organizaçöes 
revolucionárias que se formarn por uma ruptura corn os partidos 
comunistas tradicionais. 

Depois do 25 de Abril, a forma de actuaco, a prâtica dos re-
formistas-revisionistas tern-se transformado objectivamente numa traiço 
ao proletariado. 0 reformismo-revisionjsrno que ja ha muito o era e, por-
tanto, abandonara a via revolucionâria, velo agora mostrar a muito mais 
amplas massas e as suas próprias bases que muitos dos que foram re-
volucionârios a 40 anos já o no so em 1975. E que, por muito que isto 
pese, muitos que sofreram ao longo desses anos, neste mornento no se 
batem pelo comunismo, e jà nem sequer estho ao lado dos revolucionários, 
mas a major parte des vezes contra eles, contra a revoluço e contra a luta 
dos trabalhadores. 

Os ref ormistas- revision istas, acedendo ao poder politico nesta fase, 
colocaram-se numa situaç o em que nem sequer reformistas conseguem 
ser, pois que o facto do partilharem o governo os impede de estarem ao [a-
do dos trabaihadores batendo-se pela conquista de reformas e regalias 
econórnicas. Reformas e regalia's que reivindicariarn a quem? A si prOprios? 
A si próprios, governo, paralizado pela situaço económica e incapaz de dar 
qualquer passo dentro do sistema. Esta é a situaço que aqui em Portugal 
conduz o reformismo a urn impasse excelente para demonstrar as suas 
contradiçöes! Neste momento e neste pals, o reformismo no tern opor-
tunidade do enganar, mas sim de se desmascarar. 

E assim que sucessivamente em cada empresa, em cada caso concreto, 
o reformismo- revision ismo se tern expressado contra as lutas. Para ele a Ii 
berdade tern sido usada para ref rear, em vez de servir para organizar e lutar. 
As groves da TAP, dos CTT, da Lisnave, des fâbricas de electrónica, as gre-
yes em geral, e agora as ocupaçôes das casas e as expropriaçöes dos 
campos foram e so combatidas e caluniadas por todos os meios ao dispor 
da direcço durn partido corn grandes disponibilidades financeiras e que 
por isso pode ter na mo jornais diârios, prograrnas de radio e urn aparelho 
de funcionàrios. Mas as manobras e as calUnias encontram cada vez menos 
eco nos militantes de base que na prática foram muitas vezes re-
volucionários e corn os quais estamos dispostos a ester lado a lado. 

Outras organizacôe " rn história partidária e sern alternativa revolucio-
nâria tern ido a reboque do reformism o- revision ismo, no triste espectCculo 
quo dão sempre as posiçôes oportunistas (MDP-CDE, MES e outros que a 
isso se tentam candidatar). 

Mas é certo também que algurnas organizaçôes existentes que so reds-
mam do maolsrno transformararn aquilo a que chamam "marxismo-leninis-
mo" em cartifha do algibeira, desconhecem cegarnente a realidade 
concreta econOmica, social e poiltica (fá-lo aqui ou noutro polo da terra da 
mesma maneira), tornam como inimigo principal o reformism o- revision is-
mo, jogam a fundo na estabilidade da democracia burguesa empenharn-se 
no jogo eleitoral, tonando-se também objectivarnente, contra-revolucio-
nárias. 

Outras negarn a realidade concreta revolucionaria porque entendem no 
estar criado o partido comunista revolucionário e empregam todos os 
esforços na criaço desse partido pondo de lado, a anâlise e a intervenço 
na situaço concrete. 

Auto- proclamando-se vanguarda da classe operéria, ou considerando-se 
seus donos, muitos desses grupos tentam manobrar no sentido de travar o 
processo revolucionârio ate que eles construam (ou reconstruam) o tal 
"grande partido da classe": esse tal partido, que Ihes permitiria controlar a 
classe, a imagem e semelhança daquilo que foi e é pretendido pelo PC. 

Por certo, quando so der a revoluço socialista estas organizaçöes ainda 
ho-de estar a espera do construir o tel "grande partido" (o born) e, no 
decurso do. processo revolucionàrio, muitas delas sero varridas, pois a 
classe operéria no precise de pai e saberá escoiher quem 6 a sue 
vanguarda. 

M.F.A. 

Durante dCcadas que as forcas armadas foram urn dos principais sus-
tentàculos des classes dominantes e do regime fascista. Este poderoso 
instrumento de classe da burguesia foi utilizado nas guerras colonlais em 
Africa para perpectuar o dominio e a expIoraço imperialistas sobre Angola, 
Guiné e Moçambique. 

Durante muitos anos as Forças Armadas foram cornandadas prin-
cipalmente por oficiais provindos das classes dominantes, sobretudo da 
grande burguesia. 

Corn o desenvolver das guerras em Africa, corn a necessidade de manter 
dezenas de milhar de homens armados nas colOnias, houve a necessidade 
de alargamento das forças armadas. Por outro lado, os riscos ocorridos 
tornararn a carreira menos atraente aos elementos da grande burguesia. 
Assim, corn o alargamento dos quadros des Forças Armadas, e a diminui-
ço da presença de elementos da grande burguesia (no interessa là muito 
escoiher a carreira militar em tempo de guerra), operou-se uma modificação 
nos quadros jovens das F.A., aumentando a percentagem de elementos 
provindos da pequena burguesia e das classes trabaihadoras. 

A profunda crise económica, polItica e social quo o sisterna atravessava 
em Portugal, corn a consciëncia de que uma vitOria militar des Forces 
Armadas portuguesas em Africa era impossivel e de que estas mesmas 
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forças apareceriam comb. o bode espiatôrio do . 'esaires do fascisrno, 
foram Os factores que levaram ao aparecimento do "Movimento dos capi- 
thes", ao MIFIA. e depois a insurreiçäo do 25 de Abril. 

Mas as contradicöes existentes no selo do M.FA. sào enormes. Além 
disso tern-se tentado confundir M FA corn Forças Armadas. E no entanto ê 

, . :: :: ••I 	muito. dare sob. ponto de -,vista.:-  durna. anâlise . de classes : que:.fas 
:•:• : . . 	reprösentantes de todos os extractos soclais . -. urn 	urn soldado; 

Temos: repetidas.vezes afirrnadó que dentro do  
hornens reaccionãrios e homens progressistas. Dentro do MFA havia e 
ha Os que fizeram o 25 de Abril nu ma tentativa desesperada para salvar 
0 capitalismo em Portugal e para acabar corn as guerras em Africa, 
estabelecendo novas forrnas de colonialismo. Tratava-se Para estes, de 
resolver as problernas corn que a sociedade capitalista se debatia, mas 
dentro do sistenia capitalista e dentro do imperialismo. No MFA, onde 
ha apenas oficlais, a prática tern dernonstrado que alguns deles se 
mantêm fléls a sua classe, mas outros, pela dinâmica do processo que se 
segulu ao 25 de Abril, peta violència da realidade que tern que defrontar 
se tern transformado radicairnente. 0 processo que se tern vividd apôs o 
25 do Abril transformou alguns conservadores ern revolucionârios e Ievou 
oficials de origern burguesa a optarern pelo proletariado e pela revoIuço 
sociálist& Mato reforñiismo . de vârios tipos e: ainda 
muitos ibficials ditos progressistas. 

. 	 e 	 . 
talista ern 
tos dos hornens que fizerarn o 25 de Abril vierarn a tomar consciênciSdzt 
realidades e ate a romper corn a sua posiçào de classe.  

E assirn quo o M.F.A. se divide clararnente em direita, esquerda é. ré- 
formismo eapresenté-locomoum blocoêescarnotearaverdadt:.... 

Para muitos oficlais quer porque sejam revolucionârios, quer: ØbtqÜéS 
: 	. aperceberarn quo nào ha outra salda, jé se poe corno Unica opcai;ja;.9u: 

voIuco Socialista.  

: 	 0 proletariado, alérn ..d as organiz  ago  es rev  otucionârias. a!&n dosSà!- 
dádósémwiithèith.téthdeëOnta.dSdêjádÔm estes ófiOia 	uitz ... 
e sào eles quo tern as armas) na sua luta contra a burguesia e a reacção, na 

: 	sua Iuta.:pela:Revolucão Socialista em Portugal. . : 	:: ::::.:..::.k. ::: 

NAO AS ELEIQOES DA BURGUESIA 

Ja antes do 25 de Abril afirrnâvamos (extraindo dal as consequências 
prâticas) que corn eleiçôes burguesas nâo se resolvem os problemas f6nda- 

.7:.. 	 mentais dasciassestrabaihadoras. Denunciâvamos, ento,asOrganizäçöéé 
reformistas, pelo seu legalismo e eleitoralisrno, 0 dizIamos quo sO peta in- 
surreiço armada é possivel as classes trabaihadoras conquistarem o 
poder. 

De ent561 para cé houve alteraçöes a nivel do poder politico, rnodificou-se 
a correlaçào de forças existentes, criararn-se vârios poderes, mas o essen- 
cial do sisterna capitalista permaneceu intacto. Continuaram as capitalistas 
a serern os detentores dos grandes meios de produçào, de troca e definan- 

ciamento (fâbricas, I 	supermercados, bancas); continuou a bur- 
guesia.a exptatara op.imir..as classes trabaIhadoras  

E ê na dôtual:iitüaçäo . de profunda crise econórnièa,:polItica . e: sociaIdo 
capitalismo ern Portugal,: corncentenas do milbar del  desernpregados, corn. 
0 preço dos bens mais elernentares a crescerl vertiginosamente (e: conse- 
quente agravarnento. docusto do vida das classes *rabalhadoras),.cocnoS 
partidas cia coligaço governamental a deg1adearernse..fortemente:entre SI,: 
corn a.direita.a reorganizar-se rapidarnente, corn:àsIUtS dos trabalhdØês 
•:-.. greves1:. ocupaçöes:.(de fábricas,: . empresS,1.::.S,tast e;casas);;.e:;:n1arii 
festaçôes - que vém os sectores mais reaccionarith:e:tarnbémos sectores 
reformistas tentar desviar as atençöes das:: 
terreno real de luta Para a clisputa eteitoral burguesa. 

Mas, enquanto tudo isto se passa, a direita val fazendo miltiplas ten- 
tativas para ganhar terreno e reorganizar-se: tentativa de relançar Galvo de 
Melo e SpInola, em Portugal e no estrangeiro, congresso abortado do COS 
no Porto, rapido Iançamento do partido fascista PDCI, desafio lançado por 
Sá Carneiro em Aveiro, utilizaçäo da hierarquia eclesléstica e dos sectores 
católicos mais reaccionárias (nos casos de Proença-a-Nova e Radio 
Renascenca), coIigaço CDS-PDC, insinuaçöes e ameaças sérias feitas por 
estes partidos e pelo PPO ao desenvolvimento do processo revolucionârio 
em Portugal. 

As ameaças de irnposiço durn poder de direita fazem sentir q---  ole so 
tent6 rk impor no so por via eleitoral, rnas pela via da força, se necessérlo. 
Cada véz é mais clara naquilo que dizem e 
que recorrerào a urn golpe de farca no caso de näo Ihes servir a via 
dernocrâtica. E embora tenham por certo que Ihes são favoráveis os 
resultados, sabem tarnbérn que urna "legislacào revolucionâria" anterior as 
eleicöes as pode inibir e irnpecilhar no real exerciclo do poder politico. Por 
outroi lado sabern, que dado o avanço do processo revolucionário e o es- 
tado do consciência das massas, urn poder de direita so se aguentará pela 
força. Dal que as forças da reacçào tenharn neste mornento dois recursos 
bern organizados no seu saco - a via eleitoral e a conspiração armada, a 
sombra do imperialismo. E determinadas forças militarizadas, corno a Pic 0.  
dernonstram mais urna vez que säo roles e mal pagos sorvidores da 
burguesia o é necossérlo contar corn eles do..lado da reacç5o. Os incidentes 
no comiclo do PP  em SetUbal vieram dornonstrar, por urn lado, que as 
massas populares suportam dificllrnente as organizaçôes do direita e o seu 
jogo eleitoral 0 por outro que a PSP estava proviarnente cornbinada corn 
aquele partido e disposta a matar, tal conio matou. 

Estes incidentes mostram que o periodo eleitoral è difIcil ou impossivel 0 
que seguiro sucessivas transgressöes ao teatro rnontado para umas elei- 
çöes quo nada resolvem, e nas quals jogarn partidos do direita e socials- 
-dernocratas, embarcando neles ate a data tanto reforrnistas, revisionistas 
como variadissinias organizaçöes que dizendo-se revolucionárias, valori- 
zararn as eleiçöes actuais de rnodo a oferecerem-Ihes cinco ml! nomes e o 
methor do seu esforço. 

eserecamamoso se compreenderâ a atitude destas organizaçöes (qu 	 d  
anti-reforrnismo e do anti-revisionismo (e portanto do anti-eleitoralismo) tie 
ernbarcarem tarnbern nas "eleiçöes" se tivermos em conta que rnuitas 
delas primam por urna insuficléncia ou ate ausênciade::ahâfsse!iechctefda 
situação. concreta em PortugaLPor isso e com..pretenciosisrnodaañ&lises 
cientIfias . apostam . tarnbém: na: consolidaçäo da democracia bUrguéSa::f  

Para o. ponsamento. reformistao evoluir da: 
concepço gradualista,: quel sereflete flOS:: três Pianos: EônômiOs!:de 
Emergência;ou Salvaçäo e. 



pelo ministro Melo Antunes e que se baseia na idelac "o socialismo se de-
ye instalar por etapas. Corn essas etapas que gradua., nte irao instalando 
reformas no sentido "socializante" pretendem, segundo dizem, consolidar 
a actual economia e evitar confrontos violentos. Conquista a conquista, 
"consciencializando" a medida do possivel as massas mais atrasadas 
esperam, segundo dizern, implantar as grandes reformas. Assim julgam 
surpreender o capitalismo... e enganá— lo. Esta é a teoria dos vários 
sectores reformistas, civis e militares, muito embora a revistam de forrnas 
diversas. E mesmo que, pela impossibilidade da via democràtica as medidas 
"socializantes" tenham que ser impostas pela força, é ainda o reformismo 
que presidirá a sua aplicaco. 

Ao contrário desta concepco, pensarnos que o gradualismo e as etapas 
so suicidas. A actual situaço de crise económica é resultante do sistema 
capitalista e agravar-se-á enquanto persistir este sistema em Portugal. So 
uma alteraço profunda na estrutura económica social e politica baseada 
no sistema socialista permitirá sair da crise e encontrar soluçôes novas. Pre-
tender como fazern os reformistas que as soluçöes se vo encontrando por 
etapas dentro do sistema capitalista é arrastar os problemas e permitir que a 
direita se vá organizando e criando condiçöes para triunfar. Neste pals ou 
existe capitalismo ou socialismo. Os grandes melos de produçäo ou säo do 
capital ou so colectivos; pretender que num pals se pode viver metade em 
capitalismo, metade em socialismo é enganar Os trabalhadores. E é, na prá-
tica, escolher o capitalismo. 

Por via eleitoral ou por via militar as solucöes graduais e por metade so o 
terreno óptimo para o agravamento da crise e criam condiçöes para o 
triunfo da reacção. 

UNCA SOLUçAO - REVOLuçA0 SOCALISTA 

Na situaco actual ha uma ünica soluçao a opôr ao fascismo - a 
Revolucao Socialista. 

o estado actual da economia portuguesa elimina qualquer hipOtese 
desenvolvimentista ou reformista como tern ficado demonstrado. 

A ünica possibilidade de sair da crise e a sociaIizaço dos grandes meios 
de produço, eliminando interesses privados e sujeitando toda a economia 
a urn planearnento nacional. Mas isso no chega. E necessário que a gestho 
seja colectiva, ou seja que ao nivel da economia haja ôrgãos de poder dos 
trabalhadores que sejam a expresso da ditadura do proletariado. 

Esta gestho por parte dos trabalhadores, que assim assumem a produço 
e o desenvolvimento do pals, porque sabem que o bern è colectivo, ê a 
ünica garantia de que este pals reduzido a extremas dificuldades possa 
conseguir o triunfo do sistema socialista. 

Porque sabemos que a implantaco do socialismo aqui é urn em-
preendimento dificil. Urn pals corn uma agricultura reduzida quase a zero, 
corn uma indüstria dependente, corn urn enorme nümero de desemprega-
dos, so por urn grande esforco colectivo conseguirâ desenvolver-se, criar n-
queza e ser independente. Para tal terà que ser feita uma reconverso da  

econornia que terb de sajensada em moldes totalmente diferentes. E se é 
certo que o boicote e 	botagem econOmica da parte do irnperialismo 
existirao (como jà existern) também é certo que hoje em dia o chamado 
Terceiro Mundo, corn particular relevo para as ex-colônias portuguesas, 
constitui uma grande possibilidade de intercârnbio e de relacöes fraternas. 
Este é o caminho possivel para a independência nacional e a ünica possi-
bilidade •de nao acorrentar o pals a estratégias estrangeiras, devidas a 
dependéncias econOrnicas. Estas circunstâncias internacionais permitem 
hoje possiblidades de que esteve bern longe a Unio Soviética em 1917. Ou 
mesmo Cuba em 1954. Por outro lado a possiblidade de tornar Portugal 
num pals socialista em plena Europa Ocidental è a possibilidade de dar urn 
salto na histOria é a possibilidade de implantar aqui urn socialismo avan-
çado, cuja existência transformarâ a face do mundo. Porque é certo que, 
dado o circunstancionalismo deste pals, urn regime socialista aqui terá for-
mas avançadas de poder e libertar-se-á da burocracia tOcnico-adrninistrati-
Va. A gestão colectiva e a democracia proletâria so a verdadeira ditadura 
do proletariado e säo a ünica possibilidade de sobrevivência. 

Mas para que triunfe a revoluco neste momento em Portugal 6 neces-
sârio que se conjuguern três polos: AS MASSAS TRABALHADORAS, OS 
REVOLUCIONARIOS, E OS MILITARES REVOLUCIONARIOS. Qualquer 
destes. componentes ficarâ derrotado mais cedo ou mais tarde se estiver 
sozinho. A vitOria serà possivel se os três estiverem conjugados. 

As massas trabaihadoras tern avançado desde o 25 de Abril em formas 
de luta que mostram a sua maturidade. E as suas forrnas de organizaço, 
autOnomas, independentes de partidos, tern sido a garantia de que o 
movimento operàrio no vai a reboque de interesses que the sao alheios. 
Nas ültimas sernanas as ocupacöes de terras e de casas so uma 
expresseo concreta de poder das massas trabathadoras que assim 
conquistam, embora dirigidas pela organizaço dos trabalhadores, 
neo so ainda coordenadas a nivel geral. A coordenaço a nivel 
geral e nacional das vârias comissöes de fàbrica, de campo, de casas, 
ainda no existe. Quando a organizaco autOnoma dos trabalhadores 
existir coordenada estará dando urn passo importante na conquista e na 
tomada do poder. Quanto aos militares revolucionários a sua existéncia 
estâ cada vez mais a vista e em muitas ocupacôes tern estado ao 

lado dos trabalhadores, como estiverarn claramente no 7 de Fevereiro. E 
uma ceaueira se os trabalhadores e os revolucionários no quiserem ver 
que no caminho para a revoluço tern que ter ao seu lado os soldados e 
os oficiais revolucionârios. Mas também é certo que no decurso da insurrei-
çao o actual exército (FA) terâ que se dissolver para que se crie urn exército 
revolucionârio. As actuais Forças Armadas tern de tudo - reaccionârios e 
revolucionârios - e tern que ser expurgadas de tudo o que no é re-
volucionário. Por outro lado, os trabalhadores de cada unidade de producao 
ter-ao que ser armados e organizados na disciplina proletária. Duns e dou 
tros nascerâ o exército revolucionârio. Sern ele a revotuco, a tomada do 
poder e o socialismo no so possiveis. 

Cabe hoje aos revolucionârios ser a verdadeira vanguarda, conjugando 
estas duas componentes - massas trabalhadores e militares re-
volucionârios. Nesta situaço concreta ha que escolher quem quer ir a 
frente da revolução e quern quer ir a reboque. Mas também é certo que da 
insurreiço e das profundas transformaçöes no exército e no selo das 
massas trabaihadoras nascerâ urn novo partido revolucionário ou urn 
renascido partido revolucionário, que englobarâ organizaçöes existentes. E 
muitos partidos desaparecero. 
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