


A mulher trâbalhadôra é uma força vltal que deve ser conquistada pa
rà a Rêvolução. Mobilizar par:a a 1utá essa foiça. é uma tarefã de todo õôâÍtldo.

A histár'id da ocvôIucào \1undiaI prova que os países que jã fizer.n
: qevotução obtjvcram a vitória com d partjcipêçjo àctjva das mulheres.Í
por isso que a burguesiã tênta por todos os meios alienar a mulher traba
ihadora, se5a através dos dogma_s reaccionários das retigiõês, quer ai,ra:
i'és dos seus pôrtidos com especial dêstaque para o paritldo social_fascís
aa que âtravés do seu apênalice, o chamado MDM, tênta desviar a luta das
úulheres tlabalhadoras, dir:lgindô-a no sêntido de traÍgão ã luia dos .pe
':árros, ilos calnponêsês e do Povo êllr geral.

cabê a nôs comunistas dirigir a luta ala mulher trabalhadora rumo à
,-vo1ução, ao Socialismo e ao Comunismo, dlsputando taco a taco a direc_
cêo aos social-fâscistãs.

Desde há nulto que o Partido iniciou o trabêIho entre as mulheres.

No ano de 1973 foram constituÍdos os comiL6s 8 dê Narço que educa -
arll e formaram alguns quadros para a actividade revolucionária do frRPP e

c!.-ja actlvlalade piinclpal foram as tarêfas aiê âgltação e propaganala. no-
readaÍnente a particlpaçãô na câmpanhâ 'iEM FRENTE NÀ LüTA pEto pÃo". 1êva
1a a cabo pê1o i,lovimento êm flns de 73 ê principlos de 74. Para comemo -
.dr o dia I de l{drço de }9?4 fez-se uma giande campanha de aqitaçâo e de
-r-opaganda, sob o tÍtulo "DE pÉ. !,tuLHER TRÀBALHADoRÂÍ. Há ainda a real -
;3r a particj-pação dos Comités B dê Março na solldaliedade activa para
,rom ôs operários da Tomé Fêteira eÍn Vieira dê Leiriâ, recolhenalô funalos
e indo_lhos entregar. Nos ftns dé 1974, numa altura em que a luta das mg
ssas estava num augê revôlucionário e em que as ftulher:es participaraa ac
!-1vaúênte no inovifiento grevista, dlrigiram o movimentô dê ocupaçao de ca
sas como o Balrro ala Boavista e do Relógio, entre outros, estiveram â
:rêntê nô movimênto. ale ocupação de teryas, forÍnou-se novo Co$itê B de l"lar
?o. cottlposto por um grupo de mulheres revolucionárias que se otganizaram

O trabalho que foi desênvolviclo foi essencialnente o êstudo de al-
"juns materiais sobre a emancipação da Mulher trabalhadôra, para a1ém ala
,:onvocação por: tarjeta e da pãriicipação organizaala no Comiãio de 22 de
'lovembrô, onde, sob a falxâ alos Comités,8 de Março, estavam baslaítes mu'nêres quê nao fazidnr parle desse Comitã.

Em Janelro de 1975, realizou-se a T Coôfêrêncla Nacional sobreoTra
lalho de Propàqanda, â qu11 foi apresentado, discuLido e aprovado Lrm Fe:
'-âlório do ConitÉ 8 í1ê MarÇô.

O dia B de r4arço de 1975 foi comemo.rddo com uma imporlanEê Reunlão
. Mulheres no Íefeitório da fábrica CÀMBOURNAC, realização feita nuna aI

'urâ en que as operárias e opêÍários dêssa fábrica tinham travado uma dúp lutâ contra o CôpildI. Essa Reunlào em que paÍticiparam cêrca de t0õ
uLheres mobllizou à sira voltd um qrano" númeró de operárjas e mulheres
.o Povo, quer na sua convocação, quer nà sud preparação, como o prova o
.aeto.alê as bandêiràs têrem sido boraladas pôr elas, cono na ÍTT em que
'ci bordada pê1as ôpexárias nôs intetvalos de almoço.

Depols alesta reàtizôção, êstê trabalho parou, as condições que êxis
',lam, a alteração política sobrevlnda com o 25 ale Novêmbro e os poucos
quadros fêrninlnos que havia/ lêvaram a que esse trabalho não puélesse a-
,-ançar.



Con a realização dô CongÍêsso dá Fundação dÔ Partido e 3s:ond199::
crladas pela politíca seguida pelo actual Governo, a aplicaçao da polltr
ca dô Paitido impunha que êste trabalhÔ fosse íeil:o'

É assim que no dia 19 de Marçô de L977 se lêalizou a 1 REUNlÀo DE

!.4uLllEREs Do DrsrRTTo DE LrsBoA, eàm a presença dô .âmarada §ecrêtário-Ge
ra1' Arnalalo Matos, e na qllal esliveram ptesentês majs de 3ÔÔ muLheÍes
ãà iaiã.t, protissôes e lo.ajs vdriados. Lstc rêdLizrqJo intcgra-se 'ra
ói.""io" potÍti." do Partido e é úma resposta aô "cabaz da fome" 

'Lecretado peio Governo dito socialista'

Esta reuni.ãc. provôu que de facLo as Ílulheres exig€rn 3 su3 olgliliza-
ção própria e abriu excelántes perspeetivas para Ô trabalhÔ, tendo sid3
éi"ll" à comité de Mulheres do cistrlto de Lísboã; eomtrosto por 33 vilrihel
res. A prinelra reuôião do Conii:é de l4ulheles aliscutiü e ãProvou. imPor _

tantes dócumentos sôbre as harefas e a organtzação Ca l4ulher TrabalhaúÔ_
ra, dêcidiu divulgar a lntervenção alo camalada Àrnaldc !1atÔs pela sua i4
pôrtânciâ como maÉerial de estuáo ê alocumento para ô nosso trabalho e de
àidiu aiflda a sua participação no Ia de }laío veimetho no Rossio'

Rêalizôrl uma banca durante o d1a lc de MaiÔ' corli a lntervenção do
canaraala Arnaldô Matos e vendêu-a miliiântemênte no número de 4l-7, distrl
bulu cêrca de 1.500 comunicados a chamal à participação do povo em geral
e da mulher trabalhadora em particulal nas realizações do l9 de rÍaio Ver
mêlho, Àgrupôu debaixo ala fal)aa granalê número de muiherês na manifestaçJo'
r neuniâá d; sêcretariado do comitó depois de analisar a situâção traçou
dlrectivas no sêntido de se formarem conissõcs de mulheÍes ros 6 princi-
pals concelhôs do dlstrito e prevê uma dê1êgação dê 13 Í!úlheres nesta
ôonferôncia. A representaÇão àe organismos de mulheres nesta cônfexêneia
é já um passo em frente e um avanço no Lrabêlho.

- 1) As mulheres lutaram sempre cono o dêmonstram as lutas por elas tra"
. vadas tanto antes do 25 de AbriL, no tempô da canar:itha Sal'azaaistâ

Marcellsta, a luta das rnulheres de Vielra dê Leiri.a qúe enfrentaram
as bêsàas de choque e a pÍDE na dura luta dos operãrios da Tomé lre-
têira, por .umenfos salariais e a grevê da indústaia eleetróÀica eÍr
1973, como nos sncêssivos governo§ provisórios e Ito actual governo,
cômo a luta da Timex côntra o imperialismo e os despealimentos, a Iu
ta das conserveiras--pe1a inpôsição do CCT, a iula das camponesas
contra as Cesocupações das herdades ocupadas, a luta das mulheres
contra a guerra côloniaI, pelo f irn dos enbarqucs e ô regrêsso dos
sôld.1alos _ que c'rlminou con: d manifestaçàc das mães em Julho de 74,
a presente luta das operár'ias da Pãce1 úe1o direl_'ô ao pão, entrê
orrtr"âs -

- 2) Nurna altura êm quê â luta ale clas§es no nosso pais se aguaiiza e em
que o gôverno diaô soaià1ista aqrava ao máximo as condições de vida
do povô, com todes as medldas e alecretos ônti-populaÍes/ numa altu_
íe em que o aúmento dô custo ale vida é dos bens essenciais, sobe to
dos os alias, são con<lições excelentes para desenvolver un amplo tla
balho entre as mül,heres. Numâ altura en que a crise se vai agravar
cadâ vez ma.is ê êm que duri)s combates de classe s( vão travar, as
mulheres são urn sector sênsÍve1 à crlse, lutain e vão_se organizar.

- 3) Não estâ ainda decldido quent vai organizá-fas e diligi-las, sê os
cdnunistas, §e os opôrtunlsl:as, os social-fascistas,

- 4) É, portanto, nêcessário ousar ôrganizá-las sob a única bandeira e a
única política que poale conaluzlt a sua llrta, a luta dos opêÍários ê
alos camponêsês ã vitórra, a banaleira e a política dos comunlstas.



- 5) o campô de acção pêra-es+'e trabatho é r'új'to variaCo' desde a luta
contra o desêmpre'ro, "=ãig"ài'"ii" 

au p'oro=--t't contÍa o aumenlÔ 
'lo

custo dê vida, protestos ócntra-a repressào sobte os operários' pro

testos contra ut a,t"".iãuõàt" éas caãas e das terlas ccupa'las '

Ouals as tãrefas quê se ooe colocam ?

À primêira dé tÔdas as tarefas é o ci.rannar:'ento 9 i- ?:n:: ':?::"-:Y?t,
"ua" ""ã-*"iõ" 

número de mulhê,es à 1'-r]'a e à Participâcec oa vlua purrLa

ca ê sôcia1; los várlos cu*pot aetae os sini'icatÔs' c"Àittões 
'le 

Lraba_

thadores ê môraaloies, un,.iàtiuçô"t ê aos cLubes' Dar_ um combàte cerra_

à"-á"iãíiiilã- áãi ioclat-rasclstJs e clesmascarar aÔs olhos das Ínulheres

trabalhadoras, o signirrcaiã ãã-s""á"t]"" do r1t-)!1 e 'io caderno reívin'lica-
tivo pôr elas elaborado, *.iItiá"ã"-ã"t o que e1'rs irtei'rndem é úo fundo

àirfgii-.-i"t. ilas niulheres tÍabalhadrrras para a trair'

DesencadeaIumaglandecampanhadeagi'-açãoe,propagandacontlaas
mediaâs anll_populares do qo,"}:r!o t (rotttrá o aumento do custo de vlda'
nas fábricas, et(prêsas r siáÀicatos, bêirr-s e cscolaç' apÔnLando a sôru

çào operária para - ctise. 
'iiãÃávtt t"uri'"ções culturajs: co1óquios' dq

ÀJr.ã á ."po=ições sobrc o panel da nuI\er trar'rllrdllo"a nô 'l\rta cont'a â

explôÍaçao e a opres sao-por'-iràa socleaaae nova' Realiaações de massas'pe

À"ãnà" à".i.io" à reuniõàs, nos prlncipai's hai'ros populares'

Incêntivaí e organizar a particípação activa-'las tn"rlheÍes no traba-
th" 

" 
i;ã;;; i;-;.- co.,É."t"ção càlectrvã,-nas e1e1ções çindicais' na con-

quista dê alelêsaalos "i.,cr"ãi"l"nãi-plàáa'-i"t 
s:tàl: : na vida diária do

sindicato. rncentivar. orláni,ut a partlcipaóão da mulher na vida da fÁ
;;i;."ã;;à. 

-;;-""*ii'aÀ" àé trabarhaàores, ào'sr"po desportlvo' t1:u:--d'
iã "ãã"i-ã-átür"i 

culturais. Mobilizar e ôrgânj'za' a Partlclprçao cla mu-

it", na viáa ào bairro, desrie a cr:rnissão cie Tnoradores ao clube, ao qrupo

à:=1.:;;.;;-ã ;;q;;i;Aá" ãe actividades inrantis' co'ro teatro de fanto-

"Àes, ioqos, coios, dosenhàs, PrnLutas,.vlíriLdÍ d fábricês c oLitras' Crj
;ii':áoJ;á;"á';;;ãiç;;;-;; iut'á, co:r'issões cre morádores' ccnissõe§ de -'
;;.;-ã;;;"ã;" à. t,]tu .o'ttr.. o desemprego, comissões de vigilâncla e 'lg
núncla alos aÇambarcamentos 

-ã . e.p,,coiaçãÔ dÔs preçoe dos plodutÔs' co-
;;;;#=-ã; ;;;l;-à-i;;;;iia idrdc. Lurai pc ia r:'' tnori'" dús condiçoes de

.riáã-ào o""", nas Iál,ricos lutilr por melhôres,s'rlár"os' semaoa das 40 H'

J'I?.tãríã"Ià'lI"..láiiÀ-ig'À1, cànt'otn ooerár io' ç:'i rção de "l::h::. "
a.r,tlnut ao iarlo dos seus írnàos dc cL"sse' Nos u'r'rrot iurrr pela crl_
âcãô alê mercados. cooperati;aj; de consumo. crechês e infantários.' postos
ãã-;.;í=tã;;i; médica'e medicanrentosa gratuita' Lul:ar por uma habitaçao
.á"Jig"a, contra as clesocupações, a especulação das rendas e o sub-alu-
g"ãi.'ú"úirir". as rnulhere! irabalhadoies .l áder" em massa ao seu Parli
áo _ o partldo Côx0uni6ta alos ltrabalha'lÔrês Portilgueses'o trabaLho das mu

lheres deve ligar_se estleicamenle ao trabalho do PartÍdoi nomeadanente
comíclos r cônfêrênclas ê canpênhas.

É nceess5rio .l3or I dehruÇêr-ros sobre d orqd.lrzdÇão da mulher,trdbe
thadora e íessÊ sentldo veriJ ica-se já um bom PrÔ'Irêsso no numero de qua

dlos femlninos com calgos ná partiacl especialmente desde o Congresso da

r""à"ção do Partido. Cánstitui uma vltória nesle campo, a expulsão paÍa
se.pré das nossas fileir.as da oportünista Teresa que sempre desptezou e

se opôs ã or:ganIzação da mulher t-iabal haalora '

O trabalho da organizàçàc das mulherês trabalhadoras deve §er 
'liÍi_oldô Delo Particio màs cabe és5encidlmênte is mulheres lutdrem pela sua or

LS Mulheres e às conuni'stas que cotnpeLe diligirganizaçao - ê ao comtte c1e

e organl2ar as mu t ner.s.
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o trabalho de orgânizac,ão é r.rma tarefa de todas as cêlulas e comltês
do Partido que deven paoro,,r.roa a ed.rcação, a solução ê a-organj'záçãÔ das-
molheresden|roefo].a.1Ôpartido,oirabaiho.Ie.Iirecçaocentralpolltl
.À e iaeolóqfc" no distri.to ale Lisboa, cabe ao Comitô dê Mulherês' direc
iimente dirígiao pelo conité Regronal de Lishoa' Dêvê-sê êstruLurar de a
cordo com as condiçoês " ."-fuiá. Iocais, a criação de núcleos, comlssõãs
áu comitês de nulhéres nas fábricas, emPtesas, 1ócais de trabalho' siÊ'1í
."t"=. cfufr"r, assoclaÇões e baiÍlos populales. Esses núc1eos, comissÔes
ài"ããáLiá='à..á ;;;á;- i;LrÃ;.;te lisaàoã à célura do Partido são por ela
ãiriqiao=. É..u qo. o tíabalhô entrá as mulheres assuma o impêtuoso 

'lesel.,^lvifrênlô olê as conoicoes dô lutd do Povo exjgon, às oroànizações-inter.
;;à;;;-ã, nJgião, fartiÊularmente os com-ités de concelhô ' os comites to
cais devem djscuLir, pr.rliiicát e contlolar o trabalho pol'lttcc entxe aã
mulheÍes, os diverscs_ e§ea1ões do Paltldo na Rêgião, deved, de acordo com

un planô, educa!, formar, sêleccionar e promover um grancle nú$êro 
'le 

qua
droà femininos para ôs diversos escalõe§ e para as diversas tarefas do
Partiilo e da suà actir.idaale revolucionária entre as massa§'

À mulher é una forÇa decisivô Pàra o triunlÔ da Fevol'rção no-nosso
prÍs, náo só pe]o seu númcro,nais 600.000 qu^ os homens, nas tàmbên poÍ-
«ue é uma forca, que quanilo áespertar comp-[etamente para a luàa, é mais
áeternlnada e'aecíaiaa, é imparáve1 porque é tanbém a mais explora'la e

oprirni.la. Cabe ao nôsso Parç'ido, ao Partido Comuni§ta dos TrabalhadoÍes
pàrtugueses, éirtgli a sua luta, a 1ut-a alos explorados e oplimidos, por
ümâ sociealácle nova/ PêIa socíedade socialista-

Compreender lstô é 1npôr:tante, mas não bastat é necessário. que. as
nossas cànaradas e os nossos camaradas, ousem levar êsLe trabalho aLe ao
f i.fl, e dar um combate cêrradô a ]:ôala e qualquer,manifestação da linha.que
se opõe â organizaÇão da nulhài trabaihaalora. Não organlzar a mulher tra-
rrãl r-rãa".u á ío trrrào, não alespertar e conguistar paxa a Revolução todas
as fôrças, é atrazar a vitórià da RevoluÇão na nôssa Pátria.

No nosso PaÍs a RevoluÇão triunfaiá no dia en quê as mulherês traba
thaCôras sê pusereú de pé.

VTVÀ A ORGÀNIZAÇÃO DÀ MULHÊR TRÀBÀLHÀDOflÀ I

VIVA À I CO}]ITÊRÊNCIÀ DA ORGÀNIZAÇÃO REGIONÀL DE I.ISBOÀ :

VIVÀ Ô COIIUNÍSMO I

VIVA O PÀRTÍDO COMUNIS'TA DOS TRABALHADORES PORI]UGUESES I


