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Em sua reunião ordiüária nos passados dias 28 de levereiro ê 1 dê i'ía!ço,
o conité PêrmaÂênte do conité central alo PCTP araliso\r o conteúdo e §ignificado
des medidas polÍticas e econ6nicas decretâdas pelo Governo na sua reu[iáo secre-
ta do dia 26 de Fev€rêiro e sêguintes. 0 iiomité Permânênte do Comité Cêntral do
PCTP, ch{oa a classe operária e o povo à luta contra esse6 41 decrelo§ da foBe e

da niséria, saliencando as sesujnEes questões.

1. Face à aclual crise do câpir.alismo port.rg..ê" carácterizada pêlâ Po-
1ílica de saque, rapi[a, boicoae e sabot3gem por paÍte de iEperialistes e social
-iúperialistás e dos monop6lios e latÍfundiãrios ao selr serviço; assinalada por
uma destrúçã.maçiça das forçits produtivas da nossa sociedadêr por uma caÍêstia
desênfreaua, pelo aurnento do desemprego quê ultrapassa jã os 600 oo0 trabalhado-
res, pela generalização da Íome e da raisÉria parê as nassasi face à crise actual,
há duas soluções.

A solução prolerária, a solução dos opêrários e camponescs, conEra â po
lítica e os interesses do Brsnde capitali e a saida prõpria C.1 clssse dos moÁoPo

1i6tas-e grandes sgrãrios, consisrenu" "" ..pot u t.u-ri:ção e as suas taxas dã
lucro à custa de uma ainda mais desenfreada exploração e opressão soblê o povo
t!ábalhador. ilenhuBa deriagogia, Írenhuüa "conversa en faúili"", Àeflhuri]ê oentira re
formista e rêvisioÍrlsta, à.ie fazer obscurecêr o ertend-imento iios operãrios sobtã
o facto de que petanle a situação presente ele terr ura s6 de dois caninhos â tri-
thar: erguer-se, coEbateÍ c levar à çrática o pÍogrâma cootrl a crise, próprio da
sua classe, .1ue o conduzirã ã vit6ria e ã ernancipação, ou ajoelhaÍ fcce ãs admoes
taçães e âneaçâs do Governo e dos partidos a soldo do capital e ârrostâr sobre os
sêus oübros coal o peso da cÍise do capitilisuo.

2. O Governo diEo socialisir .cpós duraate algum tenPo têr parecido hesi
!ar, como é pr6prio dos partidos dâ pequenâ-uurguesia, entre o caminho do povo e
o caninho do capitel quanto à solução da crisê, escolheu. E escolheu, taÉbém coúo
é prôprio dos parridos da hesitaçio e.la cobardiá;.:olitice, ê via do imperialismo,
do sociê1-inFeriaLisuo, dos roonop6Iios e dos brlndes .1grários, a viâ da contra-le
voluçao.

Os 41 decretos cozinhados pêlo Coverno do dr. So.lres nâs reunioes que tê
ve de convocâÍ em segrealo e n:ls cosaas do povo, esEabelecen uotr politica de ata--
q're geÍeralizado a toalas as conquistss do rlovinento Operário e P9ru13r Poriuguês,
cujo "entido é o ,ie assegurar eos capitalislas uma via de .u.rp.ração segura da
sua econooia e de reforço ds sua alilaalura de classe. As nedidas econóEica6 adoPta
das pelo Governo fazen-no definitivine:1ts surgir como un ins.tuueolo do grande câ
pital clesti:rado a esmâgar a revolução e e irapãr a solução para a crise que-perni:
ta a inperialistas e sãci.al-inperiã1islas conainuar e àprof rndar a doruinação do
[osso pais c do nosso povo.

3. Ainda há 15 dias os ministros 'socialistâsr' juravam soleÊeneÍrte que
a Boedá se não desvalorizaria, hoje dêcrctán â desvalorização do escudo elD 15 por
cêDto - que üa realidaile os nonop6lios es;rangeiros, nas suâs Ée1ações de troca com
Portugal, jã forçaram a ir ât6 aos 13 por cento _ originsndo o aurento galopanle
da inflação, dada a depêndêncir do nosso país do estrangeiro em todos os ploduto§
de base cujo preço de ioportaçáo se vâ essiur âumentado, e abÍlndo o pai6 ao ilvês
tidento nêciço dê capitê1 estrangciro pare vir explorar o nosso povo e saquear as
riqu€zas oacioflais;



Àinda há quinze dias os alirigentes di!os sociâlistas s€ recla
úavard dos mais 1Ídimos alefensore6 e protec!ores dos "interesses dos-
consumidores", garantindo que os preços dos gêneros de primeira neceg
§idade nao subiriam c seriam tabelâdos, hoje decrêtâm uú aumento ge-
ral de40Z eltr todos os géneros básicos para a alimentação dos trabalha
dores (que vai aos 1002 elr produtos cr.,nro o pãc' de 29) e cÍi.aúo üm "ca-
baz de coltrprasr' (cujos preços são os ínicos que proneteú tabelár) don
de êxcluen como "produ!os nâo ess*ncieis" - logo r preço livrc -â caf
ne de vaca, o leite,os ovos,o azeite, o bacâ1hau, o cclçado,etc..,,ou
seja,4/5 dos beís quê con6tituem noroalnente a subeistãncia da Íamí-
1ia !rabálhadora;

Âindâ na sya íItima fastidiosâ 1eúga-1enga televigiva o d!.
Sosres berrava &polectlcô pela "inclependôncia nacional", nas na véspe
ra assinava os decretos pro!egeodo e garantindo os iIIEeres6es iEpêria
listas oo nosso país, iÍrdeÉnizando os raros capitê1i6tas estrangeiroÁ

objêcto de nacionalizações e oÍdenaüalo à po1Ícia a desocupação pels
forçá dos seus latifíndios ocupados pelos casponêse§; e perante a§
ptópriâs câúaras de !elevisão coÍrfessava com despualor que a adopção
de tais Eêdidas era uma exigência do imperialismo ianque e europeu pa
ra coÍrcedet os seus cirorudos enpréstimos e "facilidades" con vista aã
dooinio do üosso país,

Ainda há quinze dias eles falavam de "socialisroo" e de 'rdefe
6a dos trabalhadores", uras hoje através de mealides como o congelaDen:
to dos aumeÍ1tos sa1êriâis en 152,o :]gravanento do iÍlposto de transac-
§ao príncipaltaente sobre os bens mais uEilizados pelo povo, o dectêto
do crédito ã exportação e ou!ras, se revê1ân coüo os oâis zelosos ca-
patâzes dos interesses do patronato e dos negócios do grande capital;
o6 preço6 dos gêneros essenciais podum au:rentar em 50Zl Para financi-
ar a acuoulação capirali6ta ", oiprn"ào dos nonop6lios Eobram "crédi
tos" e 'subsídios', mas para defenaler quenr trabalha é a"austeridade,'T

Salvar o capitâ1ismo da crisê âumentaúdo desenfreadamente os
seus lucros e agrávando desmesuradanenEe a explor:ção dos operãrios.
liquidarrdo centenôs de pequen3s e nédias cmpresâs e coocentrando ain-
dê naís a Íiqueza nas nãos dos monopó1ios colrt!clcdos por imperialis-
tas e sôciâ1-imperialistas, 1ançaodo centenâs de llilhares dê trabalhâ
dores no deseÍ.rprêgo, fazeÍIdo âbateÍ a Íome sobÍe o povo, vendendo o -
paÍs a Íetalho e reprioiodo violentaneítê o movinenio ale masEês (cor0
ee tais "xledidas de order,r pítfica" que o covêÍno Daatém secretas..,)-
êis a natureza da polÍcicr do Cov.rÍro cujo p.rrtiJo vos prcDe!eu o Pa-
raí6o sobre a T"rrà, vos engênou .orr u .,ãmaiogia ao "prr. d3 àbundân
eia" e vos menEiu com o socialisru: Jos cravoÀ (ogora pârâ ,1aqui a 4-
anos...), Só quc o dr. Soarcs é por Jemais crrata,tã parà sêr a rainhê
dâ lendâ, os cravos não se transfo;meraú en pães e cto regaço do Chefe
do Coverno o que se ebaiê sobre o povo ê ê dor ê a oiseriâ.

É altura, trabâlhadores sàcialistas, cle pergufltarales ao6 srs.
do Poder o que ã feito das promessasl É t..po, hoÀe.ri e mulheres do po
vo, democrâtâÉ e patriotas, Ce perCer as ilusõesl o mollento chegou pa-
ra os opetarros, para os callrponeses) para todo o povo trabalhadoa ge
unit contra os pêrtidos do capitâ1, iiâ mentirê e tia traição, para tra
var uo duro combate ná defesa dos seus ilireilcrs e do seu prográDa pro
prio con vista a esmagar a crise e os seus fautores.

4. Todos os partidos da burgue s ia sero
de acor!lo, coDo era previsÍve1, quanro ã defLss
rcrla e anti-popu11r Co Covern.)

excepcç ao se
da politica

puserat]r
ârti-ope

09 partidos representantes dos interesses dos uonopó1ios 1i
gados ao imperialisoo ânericaÍro e europeu, o CDS e o PPD, úênifestam
a sua aprovaçáo seul reservas com as medidas a.loptadas, exprimiodo no
eÍltênto a exigencia dos meios ligado6 ao inperialisn:o de que ta1 po-
Iitica Beja IevaJa ainLia oais adiênte, noneadâmente lIô inten6ifica-
ção da repressão do i'ÍovioenÊo operáriá e Camponôs, na liqui.lação das
nacionalizações, no aumeflto ia raxa ie rlesvalorização do escuào, etc.



. !ôr seu tuxnô o pp-rtido revisionista os1 consegue disfarçar o a-
poio (embôra prudeúte) que Lrerece ao soôial--imperielismo reyi.sionista so
viótico urna tF-1 polític; qLrE abre tâÍbén à burluesia ".roncpolisia soviétl
cB uúr 1ârgo canpo lara investir e saquear o noÀso paíu. qúa1 rafeiro seã
vêrgonha, o P'rC,rP finêe o Gôvêrno p1:ra, ne realldaale, coü) e1e
e a classê dos celitalistas cônsalidar c fanlgerado ,,p;cto sociâ1", o !acto da venala dcs operários, o rcôrd. de partiiha iLo poder da burguosiJe!
t?e fascistas e social-fascistâs nncr Covernô ale ',màioria de esquerda"r!a
ra ô qual Barreirinhcs Cunhal c.nta trepâr seiyindo-se dÂ escadote da Iu
ts d\s opêrarios e compôneses..llunto ao dr. Soeres, ô partialo sociel-fas
cistâ cozinh. o ccordn já iniciado no Cong?esso da Intensindical da tra!
ção, jLDc^ d_s ooerá-:os Íin.. .sr3r "ontrr po1ític- do Govaln6 ns.",dêr.d"sviar êú pÍ^vêil,o oô ,Eis neg..isrêj a justê r"volla do po,ro. Dlí
tsmber o prudenle sl ân"io eo que mantém os seus rrfeir.s d0 U{np"/pncn?(n), U"fS,, êtc,.. êcerca dê tat situâoã..

,66 .1"ç-sn6o sirulçâo s( a"p-ro " -sin à "lasso operárie r neste
í0omentD preparatórío de graades ccmbetos. De uDr 1êdo, alraça-Be eB tornc
de um pr.grama c.mum tode a cc}ltra-revolrição fascista e social*fasciste,.
D. outro, ' n.v-mêr !o PoDu.Lar t nd. i sLra cab.ca comô seu esiadô-maior.
êooo - e esse é. se'r o-,e" - úni"- op-sLLor .Êa'l e consequent- à pofÍii
oa do Governo, o Partidô Comunista d,ôs ?rabalhaalores ?.rtugueses.

'Que cade proletári-o tlre as 1ições da sua própria eLpêriência.Se
intelrrguê acerca alas promessas dô lartido do côverno, façâ o balanço dÊ
sitqação a que ô condluziu z po1ítica âe vende-operárlos e de traiçãô do
PtrorrP revisiôn1sta, aalestÍ.. es su3ê fôrçee e cerre fÍleiras sob a trâ.nd.ei
!a que o pôsÊa 1êvar à vitoria.

5.. Se assim ^ f: -er"! .on.luirá 1ue o ú:rLcc psrticlô quó desd" qc!
pre teve B sua vrr:guarala lur1no^ -on!r'L a derr^grgie, Ír m.ntl?a e ô caIá-
cter reacoior-á::1ô des ,,aDStêrldaCÊs,', ndies dê trabelho lara a Naçã0,,,Íca
,azes de íome [es siia-q dlf.]rentes modalidades dos I ao VI Governos ?ro;
visórios e ao Gol/erao ConêtitLlci.)na1, dlos Spínolas e Gônçâlves ao Soared,
foi e ó o PCTP/I,ÍRPP..Se .1-3im fizLr, vorá o_u" o único partLdo oue arros-
E1nd. côr tod. r . sp.aie A. ...1únias, dê o^-s.guiÇõeq . m.didas -e-pressl
Yâs, §eotr)re ousou desÍlascerar tpdes e cade uma ales nediilas anti-lapulares
dos diversos governos e po1íticas do capital, dêsde fascistas a sooisl-
-fascistas, inalic..ndo que havia 6CO.0O0 desê.npregedos tuândo o ?oder dl
zla quê mentieeos p:rn dep^is ter de rerelar a verdade; lrevêndo desde À
tril de 76 q]re iria der-se â desvalorizâção qir.Lndo nos acusaye,m de 'respeculedôresIi avisando que outra não podia ser e política do governo "socialista'!q[andô ainda lergos sectores do po1.o tinhF-cr ilusões nas suas promeB
sâs - que erse parrid. f-L - ! pc]p/Mfippi se,ssi-0 o flz.r, ^onstata-rá-que _ sêu Parlio. ConunisLa ,' nâo sá : P.lrricro do VerdÉd. d-s . peráríos e
dlos câlrponeses, comc tanbén c únicc que na presenire situação de crise the
propõe un progranâ dê luta capaz de a êsconjur3r en lrôveito de quecr tra-
belha e côntra ôs inte?esses ão" nrnopó1ios'e latifu;diários,

6. As nêdidas po1ítioas e práticr,s !ela imposiqão irxêdiata das
queís a classe devê unir-se e c.nrlatcr cc6 vista à Àofução proletárÍa da
crise são as sêgrtrintes I

- Expropriação dE-s terrss dos latifundiáÍios ê grandes agrários
e sua entrega aos asselariedos rurais e sôs ceLtponeses !ol,r€ê, sem ldirei
to ile 1a5ojysr, nÉ 1 indoDnizàqãei:

NacionRlização de todos os *onopó1ios ostxangeirôs (dê ÍÍ!GÍ
a ÀMIITER), ben essim a continuação dns nBcio!a1izações onde se revelem
necêrsarias e "-nd^ não I .n] ao sid. .r orred:s;

- Cônfiscação da propriedade dos que sabotam a lroduçâo e bol-
cotaD a aplicação alo planoi

- Inve,ntário de todas as riquezaB nêcio!ê"is, a sua utilização



planêada para seivi.r os itielêsBes dos trabe,lhadorês nâ aplicação do pliq
cípio dê que o porro lo"tuguês deve basêar-se nas sues p"6;!1â s 

'forças i -
Planifi.caQã, e,cont!olo de toda a pxodução pelos trabalhaclores

( operarlos, ccnponeses c têcnicos);
- Pl1n:ficlÇio e conirolo d- todo o consumo pelos trabalhadores

âtravás das 6uas orga;izaqões polulares;
- Criaqto dc uo Sanco lrr:cional. únj.co e ..1^do s16teúa bancá

rio (reservaB, dépósitos c crédltos) p"fos .gãos qrJ ""-*"p"f r"o a vontaale
alo povo tralalhador;

- Àplicaçao irediarâ da seLrrn, das 40 horBst
Inventário dc forge de trabalho nacio&a1", planeaüênto da sua

Bplicação e controfo pelos própiios trabalhad.orêo; e institulção do ststg
@a alo trabalho obrigatório paia todos i

Âp1icP.ção. oe unr- po.l.ítica que
inalustria coEo factor ii. ,igente i

- IixaÇão oos preços ag. co1âs
dos preços e eliniaaçâo da inflêçãoi

- ÀuxíLÍo aos pequêtlos caüponeses, pequenos co&eloíantês e lequg
nos industriaiB r. estioulando 9 entre-ajuda e a coopêração, bêm cono a sa1-
vag\rarala dos beaé dos raédios eopresários demoeratas e pâtÍj.otasi

- Àllj.cação de crêdiilâs sêyeras e exemplares corrtla os sabotaalo-
resros açanbârcado?es, os especulado?es e a, corru!ção i

Ue tal lrograoa i um prograna que nâo^só.não se pode levar à 1lrá-tica qoa a colabor.âçáo dos partidos burgueses, desde o CDS ao Pr'C,'P; como
teI4 d.e ser ioposto com duríssirLos coabates contra tais partialos e.a classe
quê todos se?ve ol.

. É un prograoa que não sá nãc pode sei ioposto atrêvés d.e nenhumtbs
cto social,t co01 o eap-rtâI, nes eo luts âberta cootra o capital e 06 ,6êus
lacaios fauLores de t'1is pacros oe rI^aíSâo.

É up progrema que_nãc só não p.àe Bêr iD]posto coü a 001êlor'6çg0
dos reviSiopistxs, Eils ?o 1!,-t,ê aberta e sêo qualtel contra o partldo so-
clal-fâscista e sc)--.c1er de rr.1 ..

0.que.nos eslera, .eúarêd.eB) é ua coi0batê dulo e prolongaalo.
Ha qlre leird.êr trla e qua-'.que:r itusâo en quen nos pregue a paz e!r-

tre que@ tlatalhe e qD.am vive à custa dos que tlaba1hsB. Ieveis prepêrar-
-voa pa?a 3 luLa !

. O ir1ioligo dê .classe Aeclerou-nos a g[er!a.
0 que têBos cle esoo.]-her.-ó se va&os. parâ eIe às cegas ou coo uoê dl

recção. Se a raios ,revâÍ dispêlsos, se uni.alos e o!6anizaalos. Se vaDrcs coa
bater sên.rLorl,e ou co!i. r^o ])r t _.. e uô Esraalô-Maior,

Só con direcçâ), ui:dade, organizaçâo e prograoa i sá coo uB Éstailo
-Maíor agrlrlando o o-ue bá,1e na s avÀnçado ê d.ecidido nâ c1as6e poalêr€ooê
veace!.

Ergêmo-nos contra a lcne, a misérla ê o alesemp!êgô I
Leyemos à prátic,t o progrâÃE dos operários ê alos oanponeães ooutla

a crise !- CeÍreoos filej-ras sob a bandeira rubra do Partido Conu,n16tê dos tE
baLhadoieê Portugueses, veng,.rarca dê claBse operárls,, EstBalo-llaior ale coa:
bate alo proletariaüo portuguâs, força dirigente do movinrento popular revo-
LucionÁrio, caminho segu,r.o pera o tritrnfo da ditad.u?a alo proletariaAoi Ao
Socíalismo e do Comunisolo i

Lisboa, 1 de Marao de 19?7.

tome a êg?icultura coúo basê e â

coElensÂdores eat:vela i coÃtlo1o
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