


N.lolÇtc tB §EutTrnl

, À Conferência da organízação Regionâl de Li6boa do nosso partido 6 unre das reali-
zaçoes mais ifiportanEes de toda a vida do Partido posteriorúêntê ã süs Fundação,

A Conferênciâ da Organização Rêgionâl de Lisbos do nosso psrti.do ::ealiza-se num
oomento polÍrico particulárnÉnre corplexo e exige dos fiêrxistas-leíinistâe urta grande pres
picácia, una grande firmeza e 6etlgue-frio. Ns mirhá ma$eirê ale ver, a CooterênJia aeve dã
dicar uma parte in ortante do seu Lempo a exaoinar ás peculiariedades aa situação polÍti:
ca, porque, sem isso, não pode curnprir a sua função nem êxecutár com firnreza ás decisões
que vier a lomar. Este erâ o primeiro ponto que gostâria ilê 1êvantar a re§peito ala nogsa
Conferencia.

A cooferência da organização Regional dê Lisboa, cono a nei.6 forte organização rê
Sional do Partido, ten patti.culares Íespoosabilidades face áo conjunto dê todo o oos;o pai
tido. E1a deverã procêdeÍ a un balanço fiirucioso, escrupuloso, ale lodo o seu trâbalho,coT
natando oB erros - quê são o aspecto secuàdãrio - e as vitóaias - que 6ã0 o a;pêcto p;in:
cipâI -, a fiú de que toda a organização ava[ee sob urna ínica diteição e poese'a essà rit
no sj uda! a avânça! todo o nosso Partido,.EsEe erâ o sêgrrodo ponto que, en mínha opíniãol
s CoúferAnci.s dêviâ abordâr e que aleviâ ser mais concreio.

A Cooferância da organização RêBionsl de Lisboâ do nos6o psrtido alê6titrâ-se a re-
forçar toda a organização do Paltidc rto Distritorpê1ô que nâs quêstõeo de organização par
ticllarmênle, as iüsuficiâÍlcias-qüê aioala sê notam deveú merêcer uút exame ateíto alê todos
os dele8ados. Este era o leaceiro ponto que achava en meu eotendêr que d€viê ocupar og eB
forços dos conÍerencistas,

. A Conferêücia da Organização ReSioüâ1 de tisboa não deve ser umâ realização dopartido virada pará denlro, mas virad€ pârâ Iora, para o llEviúÉnto das massas e oará drr,.ã
postss coocreteE âo Bovimento e ã luta des masses. Neste sentido, a Conferência e os seu;
dêlegados iem sobre 06 seus. ombros uma pesada rarefs: a de apLicâr â política do pattido,
a de a transíorcárem_ern acção das pr6prias nacsas e Ievarem o nosso jovem partído a exerl
cer Lma firEê direcção nos $ovimentos prolêtãrio e popular, das orgenizaçõee alas Ínâss6a ê
da luta das $aasa§. Em neu entêoder, este era o quârto ponto que devie nortear os trqbê -
Ihos dê nossá Conferâncí a.

P4ra podernDs cu&prir os nossos objectivôs, todos os delegâdoÊ, aodos os confêtêqcistas, toda6 a6 pessoas quê ?odem usétr dâ pslãvra nê nossâ Co[fe;âícia dê hojê, dêvelr o;
sat falar, Cadê pessôa tem únê bocâ que s€rv€ parâ comer e parê fa1ar, Âqui eerve para fã
1ar. Câda pesaoâ têD dois ouvidos qüe aervem_ parê €gcutat e deve êgcutâr atentâliê;te. Às ctÍticas deven se! coir€eterrêtlte tôrmulsdas. pode-se chaEea os câEaÍaalas pêIos sej
u6 pr6prios lloBeÉ, porque s6 assim..tos poaleDos traÍsfoanar num forte, glorioso ê coeso
Pertido.

Eúr noee do Coúité Central, decLaro âberta a I Codferânci.a da organização legional
dê Lísboa do nosso Pârtido Comuíi6ta dos Trâbalhadoree Portuguêeês.

VI1.IA O PARTI DO:
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, 6 com gosto que âprovêito estâ oportunidade, Para saüdár todos
presêntes I oâ colrvidadog, os áderentes q e âqui estao rêpresêntâdos'o
àa 0reanizacão do nosbo Pârtido no oiscrito de Lisboâ, o nosso conitã
cretã;i.o do'Comit6 Regionâ1, Camêrada João Mâchado, pelo setrelae6rio
tá ConÍêrênciâ sobre Õe 5 meses de actividadê do Pârtido no Distrilo

' sobre o relat6rio, que 6 um relat6rio ancorado nás reêlidêde§ da 1utâ de clastest
ta1 como ê1a sê ilevênvolveu no6 ültimos temPos, que ã um relatório qüe est,Ibê1ece rnna

sÍntese auançaoa duÍia Brandê enperiência de Pa'l ido, um relat6rio corre^to, marxista-
-Ienini6ta | lohrp o relatório nào t"ria ",'rr. opinião que nlo tosse a de o apoíar inte
grslmênte ê a de apeiar para a nossâ ConÍerência de hoje, que o discuts Prisreiro, que
; discutâ ã 1uz da sua própria experiãncia, da experiância de câda um, que não tema
chamâr âs eoises pelo seu noner que não temê cviticar nem 8eÍ, ctiaicador porque assim
o relatôrio desenvolverã os pontos de visto just@Í131e contidog, trensfolEsr-se-ã íruma

arnâ mâis acerada nas noegas mãoe e o trabalho do Pârtído neÍtte impo):tântê e vital dis
tritô do país pode de6envolvêr-sê coÍü Ímpeto e ôce1erâdeíênte.

Na minha opili.ão a divisa da noÊss Coofetâociâ devia ser: andar. nêis, melhôr e.
mêis de?resse. Não apenas na cclfêÉãocie, nâ6 fundanent â1oent e nâ actlviiledê do Parli.-
do pós-Conferôocia e não apenas no rriÊtrito de Lisboa, mss ênr lodo ô PsÍs.

o andar nais, melhor e mais depressa, ê 
'rma 

exigência das eóndiçôes natêriais em

que viveroos, da situação po1ítica e da nirva etapa a que chegou a lute de c1âss€s no nos
so País.

0 aÍve1 de intervênções da nossâ caüfurôncie, teü estado a reflectir un 8!âíde
a1ârgáinento dâs nossas Íil;irâs, êên posaibilidâde d€ que en tenpo tão curto se iives_
se assímilado a soiÍrica do Pârtido c 6e tive!sc absorvido ás.nerÊirls dos novos quâ -
àros êntrêdos . brsa ãa razâo lôrque sohreeste ponEo da orden de trabalhoB, ten hâvido
taÍrto des;io,âinda qrre esôês aàsvios não sêjeft especialoeítê periSosos, úaa ã cerEo qüê

â Conferênciâ deve êstar atenta a êstâ Êiluação Particulsr e deve esÍolçár_§e Pârâ qlrê

os pontoê de vista que podern puxâr o Partido para a frente'sejarn os quê âo-fin ê eo €a
bo do!,iüexa ê que os pontos de visla qu€ t€6 difículdâde3, da Pouca êxPerlência' nao

acâbem ?ôr desôrlêntâr a Linhá gêral do nossc lrabalho, nêstês dois diâ6.

Têilos os canrâradâs devem ousâ. fâ1âr:,e o (rosso dêver ã escutã-loa. Mesno,os que

tôo pouca experi?ocia podem e alevem falât ê ô nos6o dever ã tambão eseutãrlos e aPÍên-
dêt colir êlês. Mas ã necessário que todos nês cornpenêtreÍús da necessidade dê inclrtir
nâs nos6aâintervençõe" .,m loro ár',jrn.' e ae reporEá:ta§ io fio eondutor dêsta (onfêÍâfleü'
qr:e são os documenios ilo congresso do Paltiílo, â linhe gerÊ1 dele saÍda dê§ênvôlvidâ e

áprofundeda Pelo nôsso Í Pieü1úri a 1uz particular qüe ttoÚxe a conÍerãIlcia sobre o Tra-
balho Sindicai e os <locu:nentos pr6pridren!ê desta ConÍerência, dê qüê uÍ dos primeiros
e o ll1ai6 importaôlc cer[amênt€, está .1 ser objÊêto de exâme d€ codos nos.

oulro diá, convêlaaüdo com uÍ! câmâradê * quê ã Ínêmbrc do- Ca§lit6 Centrêl ê neu ve

tho arnÍgo nÉs andanças p""â ê Í";d;;àü Jo r:rtiao, para a Íundâção do MRPP - elese q'rei
xava iiê que apesa, de conttênteíentê 5ê ê:rtár ã ahãfiêi a âtençao parâoevolurr murEo-ra-
pido da sírueçào polÍtica - ne ooiniio d, sle .aroerdrlâ 4un sê qucLxâvs - ulía Dárre i rptr-

iaot., talrrer"a naioria ,ios nossos qraar.s, não escá sufirienrpÍneBte coí8pênetrada 
'lãs

seria bcrn, .â1
polÍ!icâ ôcupâssê os

os confêrenciÉas
coúi!ã Regional
Cenirsl ê o Sê-

aprêseotado â es
da câpitáI.

camo delêlCi !râ âbertuíâ da Conferêociá, que o examê da sítuação
nossoir aaflaÍâdas, e isso teÍn ecooE(:cido cotll um ou oulro.



{lL.:rr!!r!. 't;F 3e ra,, r.Êi!totlü no pâetrrxnil politico c ai;rrla que as svisÓs scjem fcito§'
nao o! tilrr ie .1(lo lnurto a s, rjo. ii portâsto,neries§erio soLtnr itl1 p.uco atrà§ ' parâ '§ü
rrt."na.. p".,1u;" os ârxi6Êns-1€ninistâu' pocer'i vir a ser ir'ê'irados d_'sape"ebidos

O 25 dt ltovêniro, é uNa daiê i§porianie, pÜrque qiar''a unâ vir'1 rcn' na RevoLução

PoriuSüese. t€rFoi-d 4?s3ã aata,ts íenimenos oãc rn::chant, os 5enõxienos nãr: se desenvoL-
',,em, lesund" o" :it,... = segundÍr iorins â qü' estiva;os t:âbitúâdo3 desdÊ o

25 dê Alril si; então. flssa 6 a rezão pôrque â nasss experiência - qte á riquissina '
que á clativirtente' . era unaniúaneôre conpreendiiá ê :lplicádá Pelo Pãriido - a nosss

expariância rle a:rte-. ?i de Ndve-mbro não í e resma qle t'rdo o Parti{ío revelâ' naa Ím
va+ condições criâdâs depois deqüelá rlÁEa. E d€pois di§sÔ c§ corÍunista§ tiverÍrm qrre

atort.,"oit., os revisioniscas.àeoai" ,rportunisias urn graatle cÚnbat! 08 revisionistâs
<tiri$r que depoi.s dÍr 25 Cê l,loveúbro "ru 

o ,u"ro, q,re a rirrgr'm ilâweriâ ser concehida

êonio Liü arrullãr de aralas, urÍ nãc fszeÍ ondês' o e§i3r qljieto e 'alnd',ÉnqulÍ}to 
os.([ar

xistas-leni istás âiziarn qüe rinha hâviJo umê vitagên' Úas que eesâ ujragem naê podra

al? mâneiÍê nerhuna significar um r{rcüo eo todê a li ha 'tâ Sevo!uçàÕ,

!i nán podÍa porquel prinerro a experiência adqrriricla peLá§ ilaslias t}a luta eia
grande, Segun.ii potqi,. " i,tirigo não linha cons€guidô rlestrrrir o es§enciê1 das orgaÊi-
;açõe6 dos trabaihaiores. lercciro, polque o in;aiÊô se 3n(o.ttrê1'3 diwidido e o nosso

País era pa1co.1e u,t a aceaa dispula ertre as duas s'rper-pctãnciâs' J1r quarto 1Ú93r.
porqL! rs Írdtx:sta'- l,rini"rac de:.rp'Í)\.vir ur: DáPc] Üc Prrrd' ;'tltr"nciá rdroiÔeI\4
sotie ns op"rãtiose os eaarpoaeses,einda que u5sa infil'ân. ia i'l"olóaica nã': estivesse ort
soli<1n.1a numa finne orgariização prolerãr:ia. Neslas co$diqões, não se podia ta1âr d''rr

reru. en tô<ia ê 1inha, oern dÊn âlruÍlar {i" !râiâ3, §e$ d('..ctâr qlrieco e câlêdo' Nestãs
cordições, ter-se_tá que a.loptar a tácrica ãdequêda, para quÉ ., proletaríado nâo dctu
assê de Íorma djspersa, nas r,áo recua:r:,e e rêspoÍrdess€ tárrn â tacêr ainda que numa po-

siçÀo dc defensiva, respendssse tal.u.r Laco a tDJrs rs ag.esslies,e 
'odas 

oq stâqucs do

inir::igo dc cl assc,

DÊpoiÉ dlr 25 de Ncver,ôrc, Fês.jari:ll-se jã rraitos esrou en erer qu6

s nossa rjônIerÊnria conipieside fi.je q". " ori*" qr. iaziârl.lir dáqir€la dsia ú rb §€u !i
ú.,ific3iio dr clàsse estâ ay,ora a lornar_sê mais claro ao§ olhos de todo§

iloüue Jm recúo da Revc-1uçà.!? i{ão hotrve uÍ, rêcuo cn Revoluçãol Iloüv€ uria virâge l

Hoüve ..]nâ descida de níveii lio.rve urn âir_cuxâlÊentLl rÔirrtivo da lutâ 'le c1âsse§'flas o Pto
lelariailo não ioi esaa5laric naquela dal!, o proLetêtiâ.lo nio embarcou íâ ilvÉniuÍit coRtr§
_rev.rlueicnária Jo golpê s.ciâl_Íasei§t3r an!e!e a§ suâs ::eserYâs, Irantevé â sua êxpo-

.;ôn"io, u Eanteve;ma.eprêidade quá§e irtr.tu.iu 1ülar' Os oportuôittâs e os revisic_
nielêe, atenorizÉraml atêrnírizalao .rs cperáríoã, ie1'antavaB í:oftltaote'Íente o espântâ1h')
de que qualqüei iuta 4eslâhiliza!a e a.iesrabiiização crâ 3 nnce_cânâra da {âscismc'H6s

"o*ürt"*o" 
estes ponros rie vista' di.2ênlo que a deitabiliz.rça-o êra iresitável, quê dês-

Eabiliza{:ão sig:ni}icav" á instabiiidade do Poder explorádot' ccüuPt§t nbélêdo áte ao§

aficercei, que a instabiliüáCn não ncs:r§sústavâ, mas s6 poCia assüslnt o iniÍrigo de

classe, que'a inslabllidade se veríiica..,a na 1,rti d., clasies pe')o po'lêÍ polÍ!ieo e nao

.i6nil icive í1. .cr,lc a'tLrr, ,:,: r."ri r!. RF!rlr,§âJ.

SêguiÍ o lento ite vi§tã dirs oportunístâ5, dos revisionistas Ôu,§e8üir o ponto

tle v:ists àas rnarxist,:s_leniristns na qu,:,s:ãc ilo exâae '1à sirllaçãc poiícica concreta dâ
pais. ã una oue§.ão {ie viJ.1 ou.ie aorte, it isto leventâ o pro1".1êi!râ, que urlrâ camáracá

do Cámit6 PeÉicnaI Jt LishIr ê.IJi levantotr, un pouca a $edo' levanta Ô probl enl1 de que

a luta cootra o rcvisionisno, não se Lrava áF€nâs n<) planc dâ teúriá. p1áno-enr qÚe a1i
á"-;;;,;;;-;i";" ,qrf" a,u recessjdad"s d: Fe'o)':qã', trâva tâúl'ãm Ío plrno
à" pr;if.r' plaro 'o.1,,e esrrrl(s ur por'ô rvrn"d'los, rn:s n jr' s' Íicrc-rren'cn"-' es'laredi
dos; .lue nro 6e rrsva ár.n3_ nô r:âno ,lr idr, lÔci" (lâ ' ort:'apo'i.'á" dr cÔIrcençáo dnnun

a" or6pri" tios operãrios, à coneepção reâc.iorári:r ! cêdu'ü dú Ítrfl'jo fràpriá dDs hur -
g,.ro"""; quu se tr:va tamú&r no plano ria polÍtiea, dâ !ínhê a seguir para 1i{ar à etâPá

ãctuat i etapa íutura , ã toBádâ do r,oder pclitico; e có$ô dizia es§3 cêüérá'lâ' -. uln

ponco a $ê?to * tlav?_Ee no Plano da tá.ticà, Sê abaadÚnrnos ncste câllilc Ú§ 
'jper?r1ô§

aos revisionistas,n:.nirô q e n'1:i d|ltt.is ,:smpcs tcirhá .! )o11rs'ln virórins,qu€brsr$los pela



êspinh:., polqua â espinha de todo o Pârtido, a
ligado às massas, ê pr€cisàme.te a sü3 atitud.
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espinha qoê o nantém dê pé, que o nanÉm
táctica reçoltcionária.

A cabeç8 dô Pârtido õ o ftãtxi smo_ 1enin i smo, é essa teoria, ma6 a espinha, aqui-
1o por onde-eíe pode fácilmsnte qlebrar ã na tãctieâ. Nâ táctica não tê Podem cometer
erros que neo se paguenr nruito caros.

Nas últimas seis semanas, que á quantas leva dê vida, o jornal na sua novâ Íor
ma,tenros dado unra gtânde atenção ao evoluir dâ situação polirica e tenos semana â sema-

na Íeito esforçoi pata g...,g... p"., a r:onsciência dos nôssos camârãdâ§, todos os ê!e
mentos ale facto, que poasern fazê-ios por si PrdPtios nensâr, resolver os Problema§rche
gar à ume conclusão, perceber â po1íiicã do Partido.

Quando o llosso,Iornal dizia que á cri6e se eprüxina e üostÍava que essa aplo -
ximação não é uma coisa para daqui a sócu1os, mas uma coisa ininente' adjectivo que,
a1iãi se usãva com frequãncia; ioj. quando o meu canarada, o nosso eaíaraalâ do comitê
cênrrs1, se queixava ,le qu. us"u npio*irrçàc e iminância nào ers genêÍicamêntê sertidê.
No entântô, eu êsaou cr.enle, que hoie iá él]!êlhot sentida.

No iltiÍn llínero do Jornal, a rodacção ciramava aaençã" no seu editoú1'para as

condições e o e.roluir da crise e para as saiJas qre do ponto.le vistê iístitucional'do
ponto de vista .lo poder existênte, sÉr áhriam.

llos!ro{r que a críse política Dão iora abertâ pela conferência do Tivoli,ira6 que

a conferêneia do Tjvoli era ü!r:l nove etapa no acümulat de factores da crise. l4ostÍou
que essâ manobra poLitica <1o gran<le capiial, juntou os interes§ês dos grandes agrãrios
e 1âtifundiãrios, êos interesses dc grande capital monopolista Privador os i§telêsse§
do iúperiâlismo ianque aos interesses .1o ii,pÊrialisÍio euÍopeu, que essá gr.âlde manobra
preparavá apenas uma sárie de or:tras rnanobras, e qüe o eentro de grávidade, de todâs as

manobÍas da classe doÍiinântê coijuÊadas,se cêntrava 3g.::â no exárcito, nas forças arma
dâs e que a ctise ia uvaoçar, por flovas manifestações de erise no c@po oilitar. os qre

Ieram os jornais da manhã de hoje, podem ver que não foi rrrir a1âIne falso' nras ume âprê
ciêção absolutareote aj!slada das condições. Não s6 a críse nilitar se agudizou, se ma

nifástou por novos salios, cono *esnr.,, a" nrãnobras militâres q"e não êstsvam previs-
tas, se começarâh g tealizar já, ao sut de Sines.

rt situação politica não sc colo(à, na nrinhÂ maneira de ver, co$o aqui foi postâ
por un dos nos;os camaradas canierenciatae. Diz el€ que a classe operária está subfie_
lida a um duplo boiôârdeamento: nâioria presidenêia1 de um lado e naior.ia de esqueÍda
do outro, e que ã prociso êncontrar uoa saiaa. lsso é apenàs uma forma superficial de
ver a realídade, À classe operária está eoEfrontada com â burguesia, e a burguesis nêo
está toda r.:nida, hã divergências no seu seio. liseas rliver5lôncia", "ão "ma 

coisã boa pâ
râ â.1asse operãria e qüe devem ser âprôveitadâs pelo nosso Partido, de modo a que o

inimigo rão juntê todâs as suãs fotças flutn ataquê irontal à claesê opeíáriâ, peta que

não estanos - operários * suficientem€nte p.eparados. Essa divisão que deveno§ saber
manter, á importênte, porque nos pêrÍrite âprender, orlanizar, desde que sigamos o prin
cipio dê ândar rnais, fielhor: e nâis depressa, o âpioveitarnento das càntraaições no seio
da búrguesia e ê luta parê conquistâr para o lado dos operírios, soh dirêcção dss co-
munistas, não apenas o conjunto da clêsse dos proletários, ma8 o seu â1iado furdâreítal,
os csmPoneses e outtos sectores da pequena burguesia urbana e ruralr a lüta que teÍnos
seguido para Íúnter essas tlivergências € conquistâr oáiado,-6 jã v;1ha, e-desde a «is
tência do nosso Movimento e do nosso Partido. Muiias vezes não tem sido coúpreendida ,
muitas vezes não tern sido aceite, muitas vezes lem sido pôsta efi causa e isso resulta
do facto de que o nosso Pârtido não e-suficiente$ente aduródopontodevistâ da Po1ítica
e não é suficientemente avan(ado do ponto de vlsta da teoria e da ideologia. llstâs he-
sitaçôês .esultam dessas tráquezas dê fündo, não resultarlr de mâis nada. Não podenrcs di
zer que ({âs i:es.rltam dâ eficácia da acção do revisionismo e do oporEunisr,o, porque pâte
n6s não É a causa principal tios Írossos alrâsos relativos. A causâ princípa1 dos nossos
atrasos relativos deve buscar_se no irLe.ior das nossâs próprias fiJeiras, no lnrerior
da ciasse operãria e não tem que se ir buscar a uma coisa qu€ êxiste no seio dos opeú
rios, mas que.ã importado ou aliãs exportado peio inimigo de classe parê ô nosso selo,
que e o revrslonrsÍro.



4

se n nossú l'ãrli('l' l_i:is.r, '\r ti*! i1;'r, ri!1idàuerrtr lrBi! nrrjrrre i!Ü r;r'r-r:?c rlê Êa
liiicâ, p.€s[§r rtenç;i1 ;s qu€sii,€-r .ra r:' ,,cr, .r;=, d'ir :'it]!. 1'j ÍntÊ{rtús ds !ide e dê

1ut: das c1iàss.s ê se !ro ,neEn.:, aelrpü se ãr,ii:5Lr.si r,c rn;nojo,lg »r.,.: ;,:cri,: c"âillíii.á,
c ra6s.r !ârtidü ohtçri i:itcs incg,ive:". irirr:s nr rirj.ltê ri:nêirr: "i.. te., rápidos. Iú
íràrxistâ 9u€ não ó 3r,l,ir:ioso snllrI,o ; r,:aii:,riào ric 1)i(-),.trizillr aã !',; (i.,t..e n;+ l\rrsta'
Ele deve Eer ünlicics,:, iêve de$.liir àrii.r: dêr;.,s:,l1, d.ve áêntir_5. esêi,rasadü P.jlos 3
ccnteci.aÊDtcs. lsso ri strrlr:. ult;r,roiin tror,

De momên!.., ieíios \'Ários FeÍigos qiie est)rêitlxr:r ci:r,:ge r-.Per'!r:iu e vá.ies for _

I]ês por qüe Fode ev,rl-r,lir a sitracão. Às tordiçães rie c1":e§,r qrie e§.â., r!ieCes. §c os
operãrios não reforçan a s'a orgi::::;çi" . u iigaçãc ;1,! ser dijêdc, se os operiricrs,r,ic,
conquistan ceíioi.tír'ani€r-'te ta!:a c r!:ri cênpo, atra..,i§: dirirÊ ,ô1ítírs justâ, dr prôÉrêná
.e luta do o,:bb. l'e,lia.. r- náo ,otn'.i',r t.',ê .: 1,,: i'ii..l^, \ 'o,'.1i(ães
úÂtêria;c dê classe exisL€rtrs sar; tai.s, iu!:3 F.sb-i'ciii{}rdc de su1_!iit 'rn b$r:rpo-tterEe
jâ do presicsíte <ii repiiriicà r,u dÉ ,rutro ,t.rrlquEr, Ll,srr ü r-i.r prr,lcnr sêr riulsli.nrad&§-

DÊsde que \,ive$$s rlri; !:ris em qrre r1 .1!ssê ol).ririú i'cn torç!, :{!n queiÉr. enr

que â classe operãri;r se..\útr!11ãe a ro;, br.,!rg,;es ir rnc$.!.r.1. j !rta d(1 ê:rtüCo 4' Pri'rsCâ '{iuetêd u.irá gr4o,le esFel j;!cj3 dâ lutE d. {:lâ.rs€ri, tÊrn o re'r prõoiro ê1:ár€1h.! ilê clês5e e

Ce Is(xdo qEe § Ê [§tâijô ]rôr'ô e têin tra crpi:riêacie,ie r:tgani:l;çi,, nt'i!. r_r_3n,1ê, cs
qse eeâs lua$ cIêeces fundânen.ais d3 sacirrlÍde, nêo nper:is t? vitli§ln, rBá.s sc crrr,rbâ!:n
.ontinuê$eotê e qüe enlre orisãs d!?s !1âriEs 3$orte.cril". x ciroi'li:r (rtre illt€r_esÉr=§ Ô-
pôstos! exis!e uirá rJütÍa cÂr!ã{lê d€ citlt-.É, e Í.lq,rr,riá lr.i:'i.esir: íi1)* ã iuanl:ô âc nijircíÔ
náíoritária, maioritãria i:orq,re 11ã pi:.i,rÊf? Luriairesla sr icvo inr:luir !:..lrlbôrn ús seeaôre§
aÍistr-'c!atás 6oproletê.iê,16i os sêri«ririi !n. Fe1â 5ua siruaqÀo, leis §tll lirê eirê ili] v!_
ver illlegyaÍ: €ssa.1Àrxc e eão "r' rer,1. Eirriíir,?r-r'!iF i.c'r"i'r.r 1s iitrsães »equeno bur -
gi:esê3, eü qr-re dizia.u, r-ir-,t!.r .§s3s d!3ê {:lrsses se e!!. trms clrsttl Írurllôiicir4enÍê §aía
iitárln uln ielaqã,1 e,:r,a1qL,rr.la-. {:lir:rs e1ês!i:Ê .n}teÊ;nr'.:}! e q.rB slirnént.â toda a es»ãciã
de ilusões na bura e-niâ,*o sel: ê't::4(, rt.: r,,.r L'rt.ir'cú',.à,' .-,,ã. s!aÉ Iei.. ll(rni tâi, íro_
.reülo11ssisr, ; perle:itâmeEtp prcr,,i sivel qlr iti- fútçÉs rn'.r.a,r:i,J3 Iurgircsia ver)ran !:()tso1-
ycÍ üirj Problelná que r)§ FErlicos turi,u.s.. .ls c.rE.",'"Í, ':.,r1vdr. j\n§!Ê|i'!ll !-:!! ..'ná pâi,
âfastnr os pÂÍtidô-(, §úb o air'rexi.- qre at f;tririS!rs .-.ir ir:Elí,:az.s' lrr.ri:ê;:rs r iÍ'crÍpi:
Eeütes Frã resolver r ..ise e ê6 i,roi,ieÍ.,:!s .iu€ :re ãl1r'P..nt3!i € íã-1o rãl cra;Ío o }1trÁ c
lez no e,eu teúÊo, a;-lo samÊr! eD {ie-l:e:ri e!!l íLir)-e.e .:r d.f.sê dc qre .1.{'s chsriân os in_
térÊ§§e§ dL\ povÔ e dos r.râbe1h.Gdoies. Â1iis, ess:r rrâi ,jLr -ltor,xi,a.tisÍl'.r ca::a.túlirê - sê
por u1n pâteÍna1islrrc .n te:áçiô sns t.êhrllhÊdiry€s, cu-ia c,:ariôr-.cis pnlitj.cs Í:6nôidcran:
el€s ioenisreit(" e ci:ja id,:de poiitic: ecnsidcrlln te$i,in âinilrrt;, ôonsiderrm tenh;fi de
.nenô. iCêde"!lize. qur nar contiições {:ciicrÊla:i L1o ncsso nai: c }ora1'ar'ti.s'rr, ri3 ê1. a
dc 3enhor vêsao ú.ne.31veB iru,iô sÍnhot ]jrrÊ13 GoÍ,r's rJ! io senicr Rsr'rarhc Eânes ôu dê
qualquêr oütro di.ie1 Ja burger:si,:, qnlr eitrl tonslst!:i::txô ; inevifã1,e1! sí si*niíica que
a ccntra-r:evo1{çãi) portl:tiresâ :rão rer; sij o:'csro.lo jà§.isrt." com. tü.iô§ os ilrrLlr.{:Ixii 3_
tâs qL:erem Pro\Isr e qüe ten niüitoi; rLrs!os. il s.'ciirl_l',?sci ':§o ; rjÍx jeles, c bônepâÍlisnlo
ã autro, ta1 coÍo s !ifuâ(ãn aclitira srr fivÉÍrês, .r,rí, pr,Cc]:ercs c!,,!isl.de.sr dc pãrla&er1
;arisnro br-rrguês, de ricnrociacja b,rr1',cs,:, i r:ar,,i-ên,,,sr l:ôri.i cn r'cBir,:-revolução i:ürgue:

].er!os q',rê eÉtelrdê! Às diuÉr:sas acaÊâs q!!e 3ssuÍlj e c.nrrê_ÍevDl'rçir b rÍuêsÁ,e 3

formã qüe á6sr$e êo cadá:r3iliÉilto eí,n.rêt6,!,êrr pcdeÍ-ást'iniy ê tãctica ds pro,lecariado
r.eroIücionária. Nãc p,rlems conbàter clr.!l13 o inirÍigo cuj:r c:treça io r€naii,r;,r pode$s
co{bater: às cegas temos que.ocrhàtür r,:,iLrã ü} i,riniiio c.,eitet,r- l1s Ic.nii .iorl.retá ca-
rd "lÊ ., .fres. nt.r.

Send.) iBta assinr á situàçâo eÉrívôr!-se após c di..tlli,r dL' r»,:si.lente da rePíb1i
eá eln-25 ae À;ri)., ião,'o.qüe Õ dis.ur-qí rêi.r à !r:ltrsâ,lo iiÀra\';!utrtir ' 

!1,r1s i:orqüt c ilir
eursoíorefir,xo do Bsr..ivanl!lrto- ils csh!:.rêse:r ,:diz.r,r qr., 

"Ào i 1.or.;,-,c o *á1lr csntá qrle
a manhã çe .letââtâ ê a.lio é pel.c, que r,s i:oliticog ialau rlue .r reri,r',ri" 3ván(a íro a í.oq
lra-Íêvô1uçao re.LJa. !l1es fâ1Êri psrâ.rx»r:r::r o ,:stildc t:,]r! qul] Íre Êniroütrâ s co1-rê1açao
,i, jor!s- I, cla..c ' p,.í.Iuts à.. .rL.r. (:r: .{-- ;.. . J. /;...r , ,í :r J s,J -' d.qt,cJa ::rrr,ii
ra(náod.Jl:irjtI.Jiei.à,;ll'1lqÚtl,I..,ii,li,,|J:

I
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porque a pàievrá não tem e6se poder. o;nÍ.o poder dâ parsvra eslá em que elâ pode re-flêctir-com_correção a realidaàe. l: para a buig,resia a palavra 25 de Àbrit Íefleriu ásuá tealidâde. 0ü berl que a ctise 6^utt.apaseaá", ", luí q,_re a.ris. 
"o" "o*. 

-f -io**l
taftentê errêdo ver ss coisas coar vê,o pre'i.den.e aa nepitfica, q"* di" ";-;;;";.";'-?crise ou a crise nos veace. Nõs operários dizemos, o.;;a;;;'" c!,iêe ou a.rise t'oa

Neatas circunstânciâd â manobre polírj"cs reêl.izeilâ pe106 doiÊ partidos ppL ê CtS,6 em muitos aspe.toe serirerhaÍt",e *n"ui"-q"ã-à ;;;;iã;-ã";;; carneiro e'saiou no rvgoverno provie6rio. E6tarão certârEhte recordados que nessa aicura o partiao do u;, aã
!::l"iT: quÊ represenrs a bure!,esía liberal trÉropolist, piiuri, «a*'Ào"f;f lã*'pii".úos), âta6tou-se do LoveyÍo arrestando consigo a solidaríêdade ds pequena ir.gr."in 

":travaá do partido 3ocialistá e esse aÍa§laüenLo do gole.Íro err r» convite às forcae armàdas Fra enlrar€m e,n cena e resô1Íerên ê asaunt,), niq"eta aiirru 
"; 

;;;;;"-;;;à;-ãõ
:1,:l:r-:*, condiçôes de resolver á^quÉsrâo nos rernoe em que prãra. à'0..-.a ãlLil.o,llas raÍrbem nao e6tâva en aondiçóes.ítc re6olver € qucstão-nos ie.oos.* que a pro6ão,Dr. ,llvero -culrhel. 0 v Bover-no iro,is6r!o f"i " ;.;;i;;;;ã;-ã i""à- . r.r"-"i.ar"--ã"ioptêr-se, dada-a.correlação-de torças existente, p., "* ^ãr. iorr.. * Eoverno rrôvi_sorror fÍanartorro., parssítãrio, inactuante incapez, un goro.nn q,,Á não- fizeese'ondas. que .lvesse 

'xn chefe de Bov€rÍlo quÉ ô guiasse" Foi o VI gsverflo'provisório. o chefe
1,^t:::ll: .::i"! " "" parridos que .r constituian calavarn-ie e íorám sssÍn asuenrandoa slruàçao, ãte qu€ oe traidorê6::evieionistas j,rlgando quê squela situação ã. irpr"e"
::_::-:1ll-ry. éventuras do_tipo das aventuras conhecidee a;'suol,or VaÍela Comes, rens ctâsÊe operaria pârq re6olver um aasurto r(,lativattente ao oual a claiae operârlá nao reconhecia nem a êutoÍidade de dlrigir sôs revidioEisras,nen reconbcúcooo.suá á forma goLpisra dc estado proposta pelos i.ul"i"ni"tã. En condeouencia- tu-oo Írcou.cono ántee' hÂs_os olerários sofreran r,orque oe revisionistas não só úo'ro -râ!r, rrqurdádos, nâo so n€o foreD destruidoE enquanto orgenização, copo no diâ 26 de so _

I:::::_": ll.:,_:::"?' oais precisos ro práprio aia 25, aríarí-ee ãs Íorças que neurrâ-rrzâra$ o aeu proprio 8olpe, pârd passáÍ a atêc§r os operáríos.

,., . E:a" srlt'ração_ao hotet Tivoli pronr_rocie a Danobrn sêoe1§ante executada pelo pârtldo dô Dr. Sã CsrneÍro no IV goveFno ptovis6rio, rnas não É igual , sendo serrelirante'nããP rÊrrjll, Agora ábre-se parâ a burguesial q,rc ã q,ren estã nô po.lÊr, .orrrár, rrrn.. usq,re_
cer este fâeto, a Lurguesia nunc€-deixóu dê-ester no pô{ret nestê pais, do dia 24dê Âbril
Í1"]l]i..:,i^i:j::: lurs'resiã que e_qucDr ests no poder tem duês atternsriv.s: pÍineiie áFtl]ars provavel, á crísê nao vaj sêr ulrrâpâssads e isso leuará a una nodifica _
çro necessa_ria eo nivel das fúrças dentro do aparettro do Fetâdo e dss irstítttições par _

l:T",".": psra o_que É preciso'rccorrer..";;;-;i;iqà;".;"iãu."" 
"iuiç,i"" ,€siÉ1árívas

:::1-':'.t""" a forma.Pêlo quel e procurará impôr o novo "..'a"-"rir"'I"-1";;ã;;;;;iguesrá e os se\rs partidos,

: .- Esta fornâ que á perfeitemente crnEtjrucionáI,nío lá o pártido sociálisEa, rruts certa$ente u,I ouErose_ás corBas evoluire,n segúndo esta prirneira hip6tese,
CDS ê PS

. 
se estâ solução não prrder. ser seguida, então não tenha os dúvidas que a eolucãoque a_ourBuc6râ vâr âdoptar e afastsr os parridos ê loDár,.eIâ própria conta do podàratravcr dos ülilitíires,
SiÉInifics isto, Un bonaparti60o à pinochêt? Na nôsêa matreirapelo rDeros nos priaeíroe rertposr rlâB não tenhanos dívidao, todos os

dlearnâs orrgeng e todos os bôhâparles usam as mesrla, arrMrs -

- Sendc que esta evolução 6 pos-sível e provâvel, corno É que a classe operãria de_ve actuar.? Devê s§gustar-se? Devva consubstánciad, por exê,pr o'n,";jÍ:.i: :X:ffi .H::':::j: ":T,":ij::,,i'.";::::-os pâÍtrdos s "squerdà do psÍtído socialistâ, inciuiodo " paittao socislista ?

esta foroá tr:arã para o Rovernotipo de col igação prováveimente,
Frolravel.irente uBl goveroo pIrD,

de ver não serã ,
booapartea têm as



t

Esta solução não pode ex:-stir t,o rosso p.ís .i não §ct pe1â Íôrça.l3s aroEs. Não hã hi_
õãiuu" nuiir"r. dâ nainriâ de esquerdá ri. o got'erna., s.Ír qrie nô.jia seguinte e se não
íôr ío aliá seguiírte, isto 6 urna lcrna dc.lizer, âlaun.,liâs depois, e1â sejê apeâda pe

1á força daE armas, Pazão porqrc, tend. isto .n vit!5 ê pârtidÊ revisioni§lâ jã abando
nou relativameíte essa f6rnula e vem 4gora a olrtrâ,r da meior:ia.onÉtitucional'

Istp de fa18r na cons[iEuiçãor lesbrã Ía]âi no ba.có paÍá qúem quer enrbarcar. É

porque Eâbe pelfeitamente que n oulra f6rrnula rtão, rão 6 possÍve1 e é perigosa. Mas a
Àaioria conslitu.,ional implica sqra êliançá, jã não entre o rnc'rP e o ?"s", eas tambám

com o PPD essa â1iaflçi poàe vir a constiiuiÍ-se,Íão é de torio i.inprevisivel,e virá a cons
tiluir-sê se a forqa <loe operários qua é erande, for açambãrcâdá pelos revisionistas
poderêm fâlar em nãme da cl:sse operãri:, .. irpôr à classe operária a süa tá.cics cer -
talnênte que estê seu govcrno resst:rgirá.

' Nós êstarnos ctnvenci.los qur cs letisi,rni'tas nJo po'le;ão fâzer isso' os revi§io
aistas - porque nãc estãô ío goverflo, ainila q,re es!€jâm no ápareiho dê estatlo â todos
os nivêiê - os revisi.rnislas aprovoitaram-se da po1ítica e do P3rtido sociali.§tá' que
ã e{ectivarnente 3nri-Úf€rária ê ínti-popu1âr, paxa alivelâretr úEa náscara dê esquerds
qr-re ia há Int íto tinhân ábandonâdo. o partidô revisionisrâ, tão 6 un pareido dê csquerd*
á uo partitlo da ultÍa direite, é Lrn partiCo frseisia e não po.le ser corsidêradô cor!ô
üm p rtido de êsquerda, no entaoto alguns rrrbalhÂdores têm sinda ilusões a respeito
destc fãctô ia<tesnentívc1., o partj.dír retisionista âfivelou eÊsà ãscâra de êsqüerdâ$as
o paÍtido revisio.rista ten .r,ra ô1rira cãr:l: áo aesnô tenpo que íi ge estar contra as oedi

das anti_cperãri.as e anti-Dôpulares!âprovâ todas as rnedidâs anti_cperãrras e ãnti-pop§1lr
res. Não ã verdáde que o pârti.lo revisionísta ápi.arou os 49 decretos da fone e o câbêz
Ca fôtrle, limitando-se âperras a dizer q e'os operãri"s não tinharn todâvia sido consulta-
dos? Náô ô verdade qüe as leis que foran afrovâdas na asseÍnb1eiâ aa repíb1ica, tiveram
toãas o apoio do partiCo revisionista à excepção do cõdi(o Jos inrestineotcs privâdos?
lsso ó uma verdáde absoluta$eBtc indesmen!ive1, O partidô revisionista não está eontra
essas leis o partldo revisionistê e§!ã âpenas contr.a ú facto de ester íora do po1eiro,
ondc sê efctuam e eleborarn cseas leit

A elasse cperária,LeÍn-seapereÊhido pá.il.r.rlaincntenesta ú1tina semana qüai é o
vêÍdadeiro objecti1.'ado pertido rev'isior:;'stalnôntarã§ süas costâs,chê,Àar âc goverino,,s
bancar-se ànesa do orçanentô € Aividir conos sêus comparsâs oproduta da explorasãodos
ope!ários,ta1 éo objectivodÔpartid6d€Barrêirinhâr Cunhal .À ciâssÊoperãriâ apercebe-
-s€disto,porque o oacto social nào é aptnas una prl,:r'r: vi, pÍ.,posrã pelo partido'sci.a-
lisIê á ts$bõú todo o preÊr'aha queo JI conÊ.esso dâlntersindi.al,Congrescda traição
aprovou e que 6 rrnr prograna da rraiçào. pecto social exist", n;o ã uma coisa para o
futuro, á unra coisa que ven do passãdc e qlie existe no pr€scnle. í) parto sociâl; prê -
cisanrente a polÍtir:a dê finÊir aos operãrios que se que. unr irontrnto ccle.tivo de tra
bâtho e depôis dizer ao governc âprov,r ine.iiarêrnente a por:târia: c oacro social íapã
líti.á d" fin5lr ma:'rar cor"6ns1516ç-,p..31;2,çoeq qrevês psra.ro diá sesLrinLe
ainCp na rã.ocrr d..<os c.r-.,nc dçues, pa-aLizacdcs c er.r"s.çuspenJi-las por tempo
inderernin'rJ.. o pr..to .'r. i.rl ê : politira rlorL,roisLa.on.i'ccnr",n tázer pressáo da
Êsquerdê parê apoiar a pressão que dâ iiiieitÂ fâzen 6obre o parlido LônciLiador que es
tá nesto roÍtento no govr:rno. llssa po1íti,:a Ã u,r suicíai". Sê a cIJs5e operária pensa 

*
fazer pressão Íie esquerda ;.!bre o part.ido Ja l)equenâ burguêsia,pois -esri apetmÍtit que o

Pârtido da pequera burguesia cavalgue sohre ês suas coÊ!ês e mais, está a permitir que
os boÍrâpártes e o bonapartismo vénhânr a alsêatâr-se sobre as s,-ras pr6prias costes. Â
clalsc opcrãria dê\?e deÍerder um progrÂnja qne &êfltesha sob a sua rlirecção o aliado. É
inevitãvc1,-6 absolrltamcntê necessârio, sen isso a revc1ução não poLie avançar, mas a
clâsse operâriu Írao vende cs secs inleresses fundamentâis parâ satisfazer o a1iâdo ou
$anier con e1e qualqucr !ipô da aliança. Os ilrteresses iunda eDtais do proletâri.ado re
voluciona'río na fase âctual da iiesôlução estãc em consonância com os r1a fasa futura,oã
da Revol-ução Sôcialis,tí, À classe opeiária não poCe Íazer ccnl o seu aiíaÍ]o nênhumâ a1i
ança qüe náo pernrita conquistar o po,re: polÍtico ê avança, â Revotrção nemoerárica ã
Popula( pâ.4 a Revolrrção Sociaiista. Iodâs ás a1iânÇas qLr" orejudiquenr es!â tãctica do
proletarlâdo revolucionãrio d€veín sêr inteirânente recusádâs.
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Áêã ãqui,desde qüe ãpoiánoo ê cândidátlrr?. e o
dô Cenêral Ramalho Eanes, teitos sido senpre âcusaáos
de todcs os oetire§, de ter feito o iogc da rêâcÇâo
batedores de monopólios privartcs,

prograna rlenrocrático e parri6tieo
Dcr 1a Õpor: rnist.s. rtsvisionistag
e JP rÉnno -nos rrâns[ornra.lo nos

os tactos estãô a deirosstraí e demonscrarão cêdit ve? nais, qrre essa politica madu
ra do nosso Partido consistindo eni não,leixar-se isolar e em não deixar iso13r á classe-
operátla foi a ínica que lorrespônded aos §eus iotereÉses fundaflentais e a8ora, quândo
o programa democrátjco e patriítico que apoiãmos não esçã a scr âplicado,6 ?reeisamente
quandô os oportunistÂs paasam a apoiar as fiRuras que nao aplicarán nern cumprerrr o sêu Pro
grama. Vê-se portanto que isto rle aliar-se â €ste ou aqü?le partido, não ã ur" questão
nora1, ã,uma queêtão de forsa politica de classe, 6 u:na qlestão de relagões sociais de
cLassÊÀ à umâ questao dê correlaçao de íorças de clásse, nao teí nada que v€r. com a mo-
tâ1, não tem nada que ver côm o ftôt:ãlisíio ou cor:tesia, lem que ver coln os interesses ma-
teriais, politicos, econ6micos dã nosÉa classe e do povo a qüeín esta situação politíca
abre excelenLes perspectivas pdrê a clásse oprrária, Á partir dê agora uúra nova t'conver-
gênria" aeflocrática sniaa ao i.otei Tivoli, v;i aconrece; na assembieia da repiblir:a unr
dos dois fen6mênos ou os dois siftultãícamente: primeiro fenónreno - nãc .. pode aprovâr
lei tlenhona e adia-sê para âs cáiendas greaâs, Á asseÍrbleia da íepúh1ica reüne tôdos os
diâs, discute o expedientc, cÍrvia telegrairas de felicitaçóes ou Ce pesar pelos cue lize_
raB] o seu ani.;ersãrio ou fiorreram e adia para o dia seguinte ê depois pãrâ o dia posteri
or e ãssirl sucessivam€nte, a discussão íie todâs ,s leis. Isto vai &contecer eom a naí.oi
pa rte dác lei s.

Segundo Íenón,eno - o partido socialistá, qúe coota con: o apoio do t'rrcÍP nesta e-
mergôncia na âssembleiâ dâ repíb1ica, vai apresentar lÊi$, nrâs e:rsas leis sô poden ser as
que respêíteltl os int€resscs de c1âsse qua defende o f:rrtido social demoerata, Se aÊ leis
n;o contiverêm e não satisfizereft os interesses lle cLásse dessê partido, ó evidente que
nesmo que seiam alrovadas pela nai.oria Lesâl P"s'r,/P"C"? não poiien ser aplicádas.

Tanbõm É verdarJe que sê Êssâli leis forem aprovãdâs e {orem ôplicãdas ê porore sa-
tisfazên no essencial cs interesses de classê que defende o PsD, quer dizer que vanos as
sistir a esta coisa bizarra, o I"C"P e o P"!" i rprovrr ieis na assenrbleia que perteo-
cem a outro parLido. Isto á a inposiqão d.r ro el,rçic d. r.rçác dê.lasse, nà. se trata
evidentc"ênte dê nênl.una m:niroriaqãÁ da êstuDidêz.ios partiJos que lí estào, eLes 'ãoestípidos, nas não é por aí qrre vão:norrer. iiles defenden lnteressês dc classe reccci"nãri
os e estão cô1ocadôs mrms encnlzilha.ia de que não porlen iazer outra coisa.

Para a classe cperária isso é una coisa maenírica, i magaífico que o P"c"P e o P's",
tendo a naioria, teohan que adiar a aprovação.ias leis o ã nagnifico rluBndo não adiêa ie
reD que sprovâr ês leis do PPD. Enrão â ta1 dãscara denoerática e a ta1 máscara dê esquer
da que desCe Agosto at6 hã poucas sen,anai conseF'uiu manrer, vai êsborôâr-se se o nosso
trabalho for boí e correcto,

Isto leventa outra vez o prôblema da tãctica no desilrascarâmeiro do revisíonismo.
N6s rlevemos desríascarar o revisionisno a pârtir dos factos concretos e iias 1uÊâs concre-
tas. É estaodo no seio da 1u!a pelas 40 Horas, que podemos dêsmascarar os revisiouisla§.
E estando á cabeça da luta coÍtra Í:,s despedifiêntos, que podenos desnrascarar os revisionis
las. É estando ã cabeça rlo protesto popular coÍrtra o desemprego, quê podeínos desmascarar
os revisionistas. É estâfldo na luta contra os novos horãr1o§, o aui:ento dâ inrnada de tra
balho que podemos desmascarar os revisionistãs. É esteído no seio da 1llta ã cabeçâ dâ 1u
iâ popular corrtr:a a sarcstja, que tode$os de6mascarar os revisíonistas.

Â nossê polili.â consiste eo dizer claraúel1te ao t]aballradores: o pár:tido socra
listâ náo prestâ, o pârtido sociêiista não ã um partido que sâtisfaça os inter€sses dos
operãrios ê do povo, g pârtido social!sra ã um partido ne brrrlões, n,ar atenção2estã 1á
porque há outros burlões piores Co qur de, que € o p;rriido revisionisra. É apoíado por
oulros burloes pior do quc e1e, que á o paytido rêvisionista) e ríais do que issolo oat
tido revisionista íinge comlenar essas leis não escondendo que csrá a Êtrâiçoar_'ros.O
partido revisionista que finqe querer 1Í:is popú1âres e operárias, nê verdâde, o qúe de
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.-êôdeü e dêfeÍded qlEodas ss carnpanhas e1êiEoÍdis antêriorêst troreadanentê fla para a

".""iãa.";--à"."pi;1t"r. "" da assenbleia 1e8:s1âtiva que"é preciso sacrifícios para
r Dovcl" c ele .or,âca iá a. pôr ern Prática esse "e1oean" é preciso sacrificio§ Para o

^"'r.';. ,',- i que i--to siir,iri:a 'lc .).nto d, vjst,r-'la j,iroroeia, iâ lutá 'idc'l6Eica?
Sigoifica que se estã a prepa.âr as rondrçôes p.li:i:r' e iieológ:icas, pâra âmanhâ os

''p"rãrios (rrr.:arrr:r u: hrâsos p a(c;tcrer. rs sa, rili'ios.

lras q!:efi celr feito sacrificios dÊsde que o cspiralismo existe e cesdê que oê ope-
:"ários e:rj.sÉern? QueÍn tên feito sacrificios 5enão o! Loer:ric5: Qoem tem feito sacrlfÍcos
,.".".;iiir"" a;os, os (uatro últinos anos senão os operãrios? E potque é que devem-set
os ccerÍric,r e cantiruJ! a razer. .-iriíícios.' lii nosja n'.neirq de veÍ os olerrrjos nâode
."* iur", nais sacrifÍrios. Querir deve í32€r todos os sactiÊicios são os llrân'les capitalis
;.u, os -.a"a." úô,.opô1ios. üu" ,',ós não caiÍ:os no Fotrlo de vista opôÍtunistÊ t1e dizer"os
.i"á" quo façam sacrificios", nós sahemos perfeitamente qlre â nossa sociÊdade é utna socie
dade qÉe se iatactetiza peto fâctc de ter .âda vez nais Pobres ê Ôs pobres serêm câdâ \ez
rnis t;obres, Cada vêz se forna ne nossa socieCarle um bloco social que á constÍtuido por
:rais pcbrcza e por I'aior nímeto de p.:bres, por ôulro lado caCa vez são mai§ Íico§ os ricos
e .a,1a,.2 ó n'""". o número dos ricts. »izei "os ricos quê pâguen a eri6er' ó a nesnâ coi
sa qae dizer que os ricos deveú continua, a exisrir e que os pobres tâÍbãm e que os ricos
cevern pacar a crise; aiue não saLemos eo que signiricaráprrá o oovo pobre dos nossos câm -
pos e à?-s oossas cidadcs' se nãc a contin,ação da pobreza. politica "os ricos que paguem

i ".i"e", polítiea que o partiílo sociâlistê estã (le r"eio a por en prática. qugflco ô Par
tírj. so(iaiistâ petlá ao iÀptriatismo ianque e aos oulros r:r'rper ialisrÍot o e'pr-õstiuo de

un bilião e neio (ie dótareg, não i urna fcrna dr os ricos pegnret r rrise?

Àconte.:r porln qse esse bilião e fleio ie d6lares, que::liás nio vem, porque o go-
vr'!o sociâiiste nã.r ê sufieientenenle coaletente e eficai para gerir una somê- tão Íabo-
'los.. QuanCo esse brlião e meio rle dó1ares que jã Pstã neste aomvnce teduzido à terga par
t.:, or :,eja !80:iílhiies rie dô1ares vier , se vier e quãndo vie!, quando esse tlitiao e

reio de t14lates vier,um hifião ó par; cobrir e fin.rnciar a Llossa dividà extêrnâ, que e

.i" ao riLl;"" d,' cor;o, ô ^ c',rro Í.;o ni'\in i para p.rcrr as dívii:rs, isto ã,ó par: nr-
,tar os jrrros co eniprãstino r1e um hilião e meio ce dólares. rsso significt!-quc nos Proxi
.os a .n,rs, se vioi o enprésrinro de um bilião ê meio.le dôlares, a nossa 'iívida externâ
vai pasr:ar a u1lrapàssar- nos próximos 4 ános a cifrâ ,los 80 râilhães ria contos'É conveni_
..ntc ciaar esies núneros, porque comô nó5 têmos sempre razão,nás,o nosso laltido,e cômo

-stus nírerce Cepois vão Pâsssr: ] r .itádôs c c"rn" vi" passar uo dia dêstes ê Í41âr'se
ileles, como se a burgr:csie ti'ressê descoberto a põ1vcra, É honr quc a gênte os fixe, por-
que ó .ssa a situ:ção que se wai..'eri.Cicar.

Cs operãrio; aprcnderar múito e aprcndêram principalment€ a conhêcer os-Pârtidos
5urgues..s. il"" nã" .uto" que pôt roca a nos"t u*o"riôncia em acção. Temôs que pôr a ren_
dcr tLrdâ a oôsss grallde expetlência, a experiôncia dô Pa!'tidô e têÍnos quê po-la a rênder
âi)1ic;.r,Jô a po1Íiica,to l'aitiJo, coúpreêndendo a situação po1ítica e êxplirando-a ao§

pe-iri..,. s; nis "ordrzin s-rs lL,r:1s ri.enas nttm: ""rsoóctit.r ir'êciotiçrá'nuní-per§pec!!
r: eTot isra, c. nper ãrios nio nos ser,."". Actuálmentc, no nôscn p,1s,os optsr€r1os so

.eÊuên .1i p;.t;a,. or" pàcm i rrprte ,le Lu,lo â po)itica. Se r:o Duse-efl a oolitica em

primeiro 1ugar, se não propuserem pi.1úôs de aeçãà trrgo" e vastos, ligados ás mâssã§rque

o ptole!ãr:iado entendá os objectivos e os fiils, o Fartido' sê nâo iizer isso' nâo node
..i r rpoio cos opetários' É'ce.to que as lutaá econ6nicaá e peias teívinilicaçães ímedia
ars lazeÍ tlazer connosco, a 8rânde mêssa inlerúédiâ ê rêcuada, 0las nao e suficienre es_

sa po1ítice,No monento qir; 
"ort" 

o qr" ê esscncial p:rra-o nosso l'êr'ido,é q9e e1e sejaca
páz ile e](piicsr qual ã a s:'tuação 9oiíticá e quai é a tícrica que c proletarizdo deve 3e

quir.

i aliis.extremanerrte cu:ioso q:le uin.los cârnaradas que a.lui fêlÔu, c c'rnerada An

tõnio da lifacec,que sempre o te$n., ,ru;idê defenirer em torlas as teu:riões do P'rrtido, Úrn

:o to de vistê e;tremament€ justo, quc õ qLre se cleve ,1ar atençlào i polÍtica, renha vil
do aqui hoje, axorâ que a sítrração exigr: mais Politlca do qu€ íádâ , mãis pnlrtrcâdo
n"o ião, ,tiu"t íu" não t., ilev., ásq,,..er a lrta c.rntra os cesPedimentos' contrâ o rlesên

,reg; e ouiro tipo de iutes ".-tã",;.r" i,retiiatas. QuÊr dizer, o cârilarada fez rrin excelen
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tê papel ao cha$ai e atênção, ras Íeuniões da fiegião, â qúe pelo nenos assisti, pârá a

necêssidade da politica e sgoia pa!ece não esrãr a teconhecer essa Írecessidsde, dando-ne
a iÍÍprêssão que á pelo meno$ íecessário que e1e a corrijá ná sua cabesâ, no easo de es-
tar e:!a.lo, e que colnrate essâ baecha, no cáso de tet sido por lâpso.

À lute po1ítica impõe-nos tanbán uú arrunar da casa, e 6 isso que eslaraos a fazer
com estr conlêrôÍrcia.l:lss estâ ConÍerâteia não pode arrumar a n.ssá casã se não ulttapâc-
sar uma insufic.iência que aqui já se manifestou, a luta cÕÍrtra o oportunismo, conrra o
liqltidâcionisfio, conlra o ÍevisioÍrísmo, êontr!.ô capitularionismo íileiras,e
ulnü luta extrenam€nte ímDortante.

os .ãpituladores-repr:es€ntan dentro do nosso Partido o pollto de viBtâ ifipotente
dê fêq!:nâ burguesia. N;o acredilaí na Revolução. A Eevolução aIiás , eles teÍeÍi-na .

Não acreditam que os marxístas_leoinistâs são caPazês dê uniÍ a si a imensô maioria da
pcpulação porruguesa, ríais de 9OZ da popuiação poftuguesa. fl cooo a Revolução não vai
ao ritmo que eles eflteaden, eles jã aban<lonam r Revolução,,duvidár] dela e PasBaIB -.â
confiar ni b rguêsiâ, no greôde "àpitot, no estâdô dos nnnotlílios, na sua constituição.
o rêf1ex. aes"e pottlo de vista que existe na §ociedade e no nosso PâÍtido , ã acor
rcrr,. dos capitrladores e dos IiquidâCores.

Nas actuêis condições de vidá.to Pêrtido, posLÊrioÍnreute à sua FÜadação, o aspc
to princ-ipal não ã a corrente liquidadorâ, o âspeetc' principal é a corrente da ofcnsiva
Co Partidà, mas o outl-o âspecto tânbém existe, embo.a seia enfín uÍr especto secundário
e que merece set coftbâtido coo todâ a fir:meza. lisle aspecto secundário, em quafquer,trq
ento, eú época,Je bonapar:ismo, en.,uâ1quer $omento, Pode P.Tssa! para Primêrio, Pode

passe; têrx princ.ipal e ÍLdat o irosso Partido de cor. Teros Poftânto, no líts ''. das
nossas lileír:ss, que combater este ininigo .om plrnhos e dentes certad.'s. Esta c ã ÍÔr-
ma que assút:le o revisionisçro nas nossas fileiras no ÍnÇmento presente. ,q corrente doÉcê
pituladores e dos tiquidsdores que entroneâ na Êrande lutâ par:â escorraçar o trâidor e

rcn.Sado Sanches do nosso Partido, a corrente dos cáPiru1êdores e dos liquidadores que

entr:oocâ nesse r:eriegarlo, tern una Íornulação Ínais tecente, no rênegádo e trâidôr Crespq
erJ,rlsr das ',o.s.r, íileirês vai par;r,rm,rrro.

!l â nossa conferância, não sõ aeu por-rca importãncia a êste a§pecto cono tentou
desviar o slvo dos nossos ntaques para unr â1vo dÊ c:riz secundário, corrlo á o da oPortu
nista feresa, Á.portuüistâ feresa é âpenas uma eolecãria do traidor e renêgâdo cle?.).
í como c1c uma traidora e renegada, inas á o?ortuíista leresa não reprêsentâ unâ novâ
IornrLrlução dâ mesma cor.ente denüro do nosso I'artido.Represêntá a ápIicÂ§ão, í§ mano -
bras d nres$a correntê, agoÍa depoís da Fundação do Partido' nrr§ $ão t€trr nada de novo,
en relaçã.: ao rr:re8a.lo e tráidor'Crespo " à" íaeia" qu€ ele alêfê dia, sendo necessaiio
â!:acâr essa oportLrni.sta, essa arrivista, con todas ês Ietrâs e con todâs a5 pâlavrast
porqLre i a prática mais concreta de desvio e de traição â linhe dô Parlido qúe os con-
fuencistás coÍhocem, gendo necessãtio pôi a valcr os ellsinamentos negativôs dessa trá-
dora, nio clcvÊmoB no êntanto perder o alvo e sabe, qrrá1 6 a corrente que ê§tamo§ a eom

bater. sc nos equivocanos â este propãsito, o nosso Pârtido di'.,irte_se porque as forças
vão aplicar_se en dois â1vos ao mêsoo temf,ô, côÍIo sê ê1es fossem diversos,.quallalo na
verCado sô hâ um alr,o e continuamos ainde a co:nbaaêr as conseqüãnciàs dâ li1]ha do oPoÍ
tunista Cresro'e do golps que ele procurou dêsIelir contra o Pârtido elll ASosto do ano
passado. Questão extier',ramevt imporlanto. se Ior nâl colocada o Pàrtido spfrerá Braves
revêsos. [Íriâ.luestao pode seÍ mal colocada de duas :xâneiras:

rg - ;ã,J exr'sE.r â cpoÍLrnista Teresâ;

23 - ;, onortr:nista Teresa 6 tualo e suplântou a coxrent. do oportu$ista Crespo;

rais são os dcis rles"ios que É necessári isolar, que é necessário conbater,par:a que se

possâ trievâr rma jLrsta luta ideotógÍcâ, luta de ideias, 1ülr entre linhas no sêio dâ
nossa Conferêrcia, para que t.odo o Partido possaü eÍectivamEíte avBnçâr.

Os flôÍjsos cênrâradas da TAP lerfir pela voz do seu secretãrio
co dr: umâ gr:rr-rde inportância, que não só meroceu o arroio da nossa
necessirio tambán r:ever algrrns asn cto9,:lesse aloi:unêntc.

um doeumento polit i_
conferenc iâ, cono e
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PrimeiÍô, não dêverDos abandonar .ts reivindicaçàes imediatas dos lrabalhadores
mâs devemo6 conferir-1hes o enquadramenro politico justo! aponta$(lo_lhes os ohjectivo6
polÍticos potque e1es sê devên efeclivaúenEê bater.

seSundo âspêctor quando actuarnos num plenãrio, nuna reünião, num comÍcio, a nos

". u"çáo não 5e Iin'Ltá a cssa re.rniao,a cssF .oni, io, d êsse plenario, a nossa acçáo con
Linua pa:a a1àr destas rormas de Iutâ ou dêÂsêc Iocôis d" l.,ta. Dev(moq (er se$pre em

vista quê os docuiónlàs que aplesentâmos para serem díscutidôs não se destinam a obteÍ -
umâ maioria 'pârlanentar, não se destinan â obtêr ülrrâ qualqaer maioria transit6riá, Os

nossos docunentos destín r-se a deÍender a verdade, a Ílostrâr o carninho qüe os operãdos
devem eeguir, e servir de bandeira p ra â aBitâção, de bandeíra de agitâção polÍtica e
de prírpagânde do nosso Pârrilio.

0 docuoento dos trsbalhadorê6 dá 1ÁP 6 a esse r€speito um docutrênto,quê deve nre-
recer: apoio € que devê ser exemplo a seEuir e â clesênvolver e â áproíuDJay e 3 Dáo fi-
car-se-.pe1o nlêsmo, mas á ir ainala nais além. Sa âssin fizeinos rodos os operãrios se
cducârão peIâ acção dos nossos camat:adas, pela po1ítica no nosso Partido, polque se es-
tâ a fazer das questoes do programa, â base essência1 a parlir: da quá1 se Fôde dirigir e
feciivêmonte os operãrios e â!r firassas.

, o 28 de Msio decorreo há dois anos, !:m dois +nos ãlradurecefirôs múito, alargÂmos
müito, reíorçaims muitó e estaftos disportos â âvânçar mâis, melbor e mais depressa. o
28 dê Mâioro âtaque que foi desferidô co-ntra üõ6nessa ilata,não deixou abalados algunÉ ca
pitl]1adore6 dentro .1o.no6so Partido?Cêrr:rmênte qüe deixou. Nessã â1túra eles não viân -
que á côrrente prineipal era a do avanço da Revolução e que a corrente princípa1 eradâ
Ofensiva do Partido. Nêssê âltura eles iulgâvâÍ,1 que a correnle principal e::â â contra-
revolução ê que a corrênle principal fião era a Oiensiva, *"" uü o eruzar rle braços a
impotôncia, a cãpitulasão e o revisionignro. Mâs tastara$ dois nreses rle luta àonju-
gadà sob unla firme direcção do nosso PaÍtido paÍá que a sítusção se inverteese.

Flstâmos, não direi nas vásperâs do 28 clê Maio, eomo â pequenÂ burgucsia ao ver-
-se esco;:raçada rto Soverno agoÍa gritâ a torto e á direito, Àrâs estálnos s vias de co
mentorrr eata data, pensando qrre a situaçIo í hoje melhor do qre antcs, ã hojê aelhôr 

*
dô que nu$ca. O que sê exige 6. o estudo da nossa teorie e da nôssa ideologlâ, o esru
do pará aplicá-la,pare tránslormár o 0,jn,lo, ') !uc se.xiec ú.o .rnroJundamonro dá lÍrha
polÍtic gcral do Partido, o doftín.io dâ tinl,d rurdâoenral oo'eartiao, o rtomínío da jrA
t potÍtica do Pârtido, para a aplicar ê patá levaÍ as r!ãssas a fazê:13 sua. o que ie-
exige_í o reforço da nosse organizaçãô, o reforço da nossa unidáde, mas na base ds lrts,
Nos Í,ao deleíidernos que possa haver unidarle de fêrro nas oossas filêiras sem lutâ. N6s
§onl()s contra aquê1es qua pensân qu(. se deve defend€r a unidâde a todo o custo, Nõs sa-
benos qlie pêra defeoder a unidãde í preciso lutar, qüe õ preciso 1urá. contra as ideiês
erradas' quê ú preciso desEaseârar,as ideias errada;,qúe ã pr"ci.o combat-c-las, para sa1
vâr o homem ,_para da! sempre uma-oportunjdade âos que.ometerâft êrÍos, de se corrigir,
querendo. L nos devemos, eÍn relaçâo aos qüe cometerfi) ertos, toúar úEla stjtude âctiva,.
nâo devernos dei)<á-1os corrigir oE erros Í,oÍ si nesros. Devernos aiudá-l.os á corrrgir os
erros, dêvenos puxã-1os, devêfr)s d8r-1hÊ à Ínão, devemos empurr:ã-los, devcmos dar-lhe
uma.pâ1madâ no onbro e sepossivelnesmo um puxão de orêlhas. Isso ê necessário, á nêee_
sarro pêra_que se avenc€ para que se nanienhe úta correta unidade do partido, porque
seÉ 1u!â n;o podê haver unidade e e unidade sossobrará.

Se esta Conferônciâ acruar de ácordo com esses pará'metrôs, reforçará á uniíJsílÊ
do nossô Partido, não âpê1lâs na organização ReEional de t,i6boa, corc en todo o nossopsrrido, eú toda a organização nacional do nosso partido, quo ê aqriilo quc sempre dê-
vemos ter ern visaa: à ünidade do Perlido, atrâvãs de una luta dü.a contrâ todâs as ir
deias incorrecias. U isto parâ q!,e possanos ÀNDÂR l,{Â1S,tíELUoR tj lç1ÂtS DlipRtisSÂl
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rüTBRVBilÇ[O trOERt[ nO RBmrtRn
DO§ §NnIOnro§

Quêridos Camaradâs,
Coslariâ de aborJar a1ÊuEê pcÊios rêiereni:ês ã qrrestão sindical que no§ ôcuPá.
1a questão: A Co!-1'IRÊNCI.,

A ConIetêocia, convém lembrar e ó rrrgente Leml,rar âElora, ã ao nível d,r oi§t!i-
ro un dos se,'s má"imos orgãos .le Cirecção, A CoÍierincia não ã âqui um LuÊar Fátâ Erô

carnos ideias vagas. É 
"m sitio onde "e reínem os delegádos da orPnniz,rçào RêBiônal do

Far:tialo pârâ <leciair sobre ê poiilica (ue vai orientar a Região no futuro.Cofltsndoquê
essa polÍtica não seja <lesapr-ovarla pclo conit6 centrà1, êssa po1ítica É a politicaque
a Região deve s€güi r.

sê n;o teros cuirlado nas aossas i ntervencães, -riesviano-nos dos obiec!ivos, i
nossa conferôucia "ãn s"xâ u" lrgão.le ilir:ecção, será,-rn orgáo.le pâ1râçâo e o Parti
do não avança nem Ínáic, nem oellor nem nais ilePressâ'pelo contráric,, vsi fâzêr mâróa
atrás co:r essas .:aracterísticas Eodas.

2â ques rão : O R8Í,ATÓRIO

o Relarório aPr€sen!âaiê sobl-ê o trabalho §indical,scbre o trabalho nos 15 Sindi-
cs!ós, nosttou qu€ o nôssç h.r!ído fla Re.qião,ie L:i§boa andou nâis. mêlhor e mais dePres

"a, ná" cin.o *u"u" qu" dêco::r,:ran deilois dê Fun(lâÇ;o do 1'ártido. Eu peírso que €ssa aplg

ciácão ao nosso p.efaiãrio i rLr.'ta e q1'é êle,ner.ce a aprovaqão' No entanto,gostâriâ de

rixàr q'e na minha oniflião a!êr,is .cÍreçãno§ a aÍldâr.,rê1ho., solreçámôs a andar Ínâis e co

rneçariôs â andar n,ri s

Sêlr fixar o poalo êin qus Ílot êi:ottrãso§, sêm ter uÍta ideia exácta do cami_
nho que âindê úos [ê1ta percotror, os retat6rios póde$ iludi!-nos.Nessê âsPecto' eo
julgo que a iflsufit'Lôncia co rr1;tório estã êú n;o mostrâi: dê uma íorrnâ inteirâmêote
ãtaiu, pr.ci"", quê âpênês começános a ândâr' f ceÍto, que a Organização RêSionaL de

i"isboa no conjuntÕ das organizaiães lÊrr.itnriâís í1o Pêrtldo, é a que fez unr m€1hor trâ
ba1hr,, un ttaÉaiho nais dcse;rvoivirio, um.ráL)31ho ile lonÊo êlcar'rF, mas nom pot isso
se podê pênsâr que sgora fâ1ca au€ o§ outros S.j.toros do fartido avâ:tcêÍr e qué l'isboa
pode descansâr.

À questão de fixat o morenlo e]n qire nos 
"ncor'ltramos 

e o !r.rbá1ho qÚe faltá Per
corÍerr É duma grnnde importânria, potquc se o fixarmos de Iorme iustâ' lodos os.flos_
sos caoaradâs trábÂ1hândo nos SinCicaroe ê tôilos os nossos or:gãos diiigenteÊ Regionas
.hão_dê coúpreend€r que rresno pâra ârL.lar õ preciso Pâlâr' que Parâ trabâlhar é pÍeci-
sô do:.ni! ê que para avaÍçar ó prcciso consolidar Ê qu€ â tarelâ porÍtica l'5sjca q"e

se dev€lia ptopôr ao nosso arâbâlhc tindicâl rlâ Rêgião. eÍa â quesráo da consolidaÇe'
Isto ã üm assunto corli ô qual naaurâineflt€ estarei en aivergência con graÂde Par

te da CoBferência, na"-não po"u. deixár dc me 1rvàntsr potq,,e é o destino do nosso tre
bá1ho sindicâ1 qi'á e"tá ", causa . se não se Íixar, .ie Íão-s.1 consolidar o irêbâlho jã
real:.zaalo, pêrdê-se a acçã,: rlescrvclvicla.-e q,re foi êxce1€nte- no Sindicato dos Trâ _

báli,adores do ComÉrcio, coÍto :re perdeÍã a acção desenvolvida ra araior parte dos ou -
tros Siodicaios. í, potque o l1oss'r rr3bâIho LÊn Íixádo a sua acção nae eleições sindicais'
I1o fundamênlsi, tem fir.aao. srra acçào n.rs eleições sin']icÁis ora isto ã un trâbalho mâ

i;;;;';;;; ào'o.e ro,t. Í"tê í',-. ir.rharl'. cr Í'gTcho á un r'êt'alho qJe mobiriza ns enêr

*l"u'oo. "* cutio perÍolc e ren êxãctâneÍitê a perigo de 'lesnotJiljzar as enetgiâs por un

iongn_petíoao. Razão porqoe, a fi"ação de qu" r'ôs enccnlraÍro§ Iro momentc êm que apetraê

"t !ç;à.", ., qru pott*nio se trara rie coneolidar, de nvanÇê' ooÚtrÔs sêctorês ê dê con_

soliiiat no" "n"tor." "* que âvaiqa$os' é qr:aoto a nin uma questão dê vida ou de morte Pa

r" FôC.,ro.i t';,rni): nr-r,: : ^.",
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3ê Questão : 0 CSl.iTRc DE eRAllDADll

0 Trabalho Sindical constitui o ceni!:o de gravid€de dô 11o6so t!abâ1ho enttê as

aassâs, lias o que muitos dos nossos caoaradsE não compreenrien, í que não sê dis§e que

o celltro de grávidade do Lralrslho dô Partr'do srâ o trebalho sindical. 0 nosso Pârtido
6 '-ra Partido Co,,runists, que fâz üÍri trabal.ho Comünistâ entre ês úass3§, educa do pcn!Ô
de vista do pro:e!âriado, da sua ciância, ca súa po1ílicê â do prolÊtariado tê\/olucio
nário as Í'Âssas. SÊ se redu, toda a acção dure Partidô Conlmista ao tiabalho sifldica1,
sê Ée qu€ri alize. que o eencro de grevidJde do tÍatlaLhb dúm Partído Conuni§ta êo ttabalho
s.in,tical ,jsso não.onstadasqesoidsôç. dot Plenun.oquá constâ da§ Resoluçõesdo I Flenuq
é que a Ofeneiva dc I'artido É.rrma 1Íerrsiva por diriqir a3 n.á.s46'orgânizá-ie§, influen -
ciar as suas lutas e dirigí_1as ê que derlro Co tr3bâ1ho de rtassás o centro de Brêvi_
dâde ã o tlàba1ho sindical, dsdas âs patticularidades em que ícs encontrâmo§, qlas nao
se diz, nem se delurpa a envergadr.rra do trsbalho pclitieo dos Comunistas. Não coarpre
endêr es!e as6unto ã transfornâr o nosso ?artido n1,Il páttido rcvisionista, Ô Relâlo -
rio tanbãm não aborda côm sutiriênte profundidade e6te s§pectô, a desPeito qúe ê um

Relatóri.o justo, um Re]arário que 6 avaiçado para o conjunto dô trabâIh,) qúe têúos fei
to ale a8ota.

os sindicatos, dentro des'.e pontD do centlo de crávidâiê, dirieem luus econó-
n'icas e um conjLrnro de outras Iutâs pelas rÉinvifidicáçoÉ5 jmedi,llss dâs Ilassa§, nas
não são pa.re n6s r,m fin. Pâra os corílnisies i:; .onqr.istàs dos :iin lir llrrs ó a conqris-
t. ia ur' 'r.iô c/ euêrre! l- L:n rei., C- J'rta, d. un m"ic de ,r3a-iz.aç io J.L5 nêssas, mrs
nio r: ur Íim de r^:'ca rltividaJe >oli:i..r. C nôsso lin. o .,r's^ ohiec-iúo, É a tu'r,ada
do ],od-. I,.)litjc. e o: Sirdi"âtos s.ru"m, àc instr.JrcnLos, sro.""eios, q-o Jacrs. são
ar:mâs pârâ tomar o Poder PolÍtico, não sãc o fin da nossa sctividade.

1r3 questão : OS DÉL.ECÂDOS SINDICÀIS E ÁS OIRECÇàES ST}iDICÀI§

tsÍiâte ua. relacção estreira enLre esies dois problernas que â nôssa câmarsdá
dos electricistas, dá ÀUT0MÁTICÂ, iêvantou, [sse relaçào dos deleBados sindicais ê
as direcções sindicsis pode pêr-se da següi.te maneira: ser 1utár po:: eleger delega
dos sir',ticais ,nio lrã eleiçã^ dr direc;ões sindir.ars n.ssa!,. r,. d:recçàos sindicais nos
sas não so ÍlantA+ se nào tiveren dcleeaio" sin,iicdis. Penso q,rp isso rãsrne 4 essâÍciá d-o

prob1e1!a.

59 queecie r o PnoGIt/tMÀ

O Progra'ra das rosçss libt:rs, o troErárla Jâ5 nossás lulas, r-r proprara que defi
nifinospara levar ató ao fi& uraÉ luta côno ã .ontr*trção colecti'.re, ã essenciá1r ã
ponto fuídamenraL , en oLrê devefiôs apoi:r-nos para progredir. Se nio coúcentrsníog
Iorçâ§, na definiçào clara, precisa e justa duni programa po1ítico, dúm p.ograrrra pâtâ
uma direeção sindical, dum progrâfirÃ peia innê luta sindical, o nosEo trabalho esvai.-se
é como deitar ãgua dentro de um cesto, Pôr isso, .ievemc,§ dar u$â maior ut"nção " r.a
redobrada atenção á elaboração dos progreÍlâs, tailto para as direcçõer sindicais, como
para ae Lutas concretas que tiveílros de j.nflueflóiar e <1irigir,

Deixar o ptograrna parâ a últinã horâ, olr pensa, que o Frog!:àfiê á utra questão se
cundãria" á a mesma coisa que dizer que o covimento É tudo e o obji(Eivo final não 6

nadá. É a mesara coisa que di?ei: que o qüe de..Ir:mos 6 nadar, mas sern sabermoE qual 6 o
potto e ainda por clma sem sêbli sequer qual á o cstilo de r:atação qoe deveaos àplicár.

6ê Questão I ÀS ELTIÇõES T AS LUTÀS SINDICÀ}S

Ial!)bám, taÍrto o c&nararià Joãc Nar:haÚo, como o Relatôrio que âcabãftos rie ouvir e

que estanos a disclitir e mes o o Relarório sobÍe 5s 100 grandês !ábricâs 
"âbordarag- 

eq-
le assunlo. sen gaber onde ó qüe sê vsi fixar a a-tâvâÍIca pars 1cvâniar §Ín Pego,nos ne
têlro3 forçe para levaBtár ne§lrum peso,ürfl pônto de vista abstrato,n6s lodemos.levsnEar
qüa1quêr côrpo, incluindo os csrpos celestês, desde qu'i saibamos onde ê que fixamos â



glEvsncá. §e Éoubeônos o ponlo onde fíxat a alavancâ poCeoos 1e\'anlâr a Terrâ,oSo1
e at6 a nossa ga1ãxia. PoÍ coasêBuinte, .L queslão de eaber o pDrrto onde vamos tixa! á

alavanca É urna questão rta tácticà, á táctica pâra êonquistar as ditecções sindicais'

Este as6unto, m{istra que a ponlo exâcto onde deveDro§ lixar a rossÊ al avanca, é

a direcção dâs lut,ls "oo.rui." aai rnagsas. s€ não dírigimos, nío influenciarmos
1le 6e-" pusermoa ã Irent€ da ConEratação Colecriva, nunta gaoharen'os rma direcçao
sindical e se g{rnharnos õ pot acaso, e se Sanh:rr,os estaremos 1á poúco tempo.Todâs ás
1uts6 dos tra'bdlhâdotes, dull dado ranô ou secaor' tên de ser dirigidas pe]os ttossos ce
mâradas e só assim eles conquistarão a legitimidáde para Berê$ eleito§ Pata âs dir:e
ções sin.ticais. s6 assim, eles conquistarão junto cas rlrassas âque1e áPoio e aquelâ con

fianca sem a qual não se poile sê! dirigente das massas.f po! isso qúe n6s não temos

dado sufjciente are:rção no nosso trab€lho, no .orj"nto oo Partido' srnda aue' na Reai

ão Ce Í,isboa tenhaüos dâCo íIais que e$ tDdo o resto do Partido' nâo temos dádo sufl
ciente atenção s Êsie âspecto da Êossa lãctica siÊdiea1.

concentÍâr Íctçâs fla direcqào das lutas .lâs massas e isso abrí!á o terreloi o ea_
minho que tor:aarã fáci1 a conquistá das Cirecçôes sindicais. sê não coÍcenLrarmos 3s for
ças nesle pontc de apoio, isto 6, se não fixarrlos aí a aossa alâvanca, é claro que fare_
$os grandes esforÇos! aplicar-os-emos com âqüelâ petsistên"ia Cos brldôgues, a levântar
as direcções sindrcáis, mes, e1a9 nãc se levantam rotquc rãs não satremos ap1ícâr as nossas
torças.

Não podernos dizer s6 , que tüdo o

o que ã que 06 nossús camsradês , o lue
so ê que é ben ueito.
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que o ininigo fâz estã 41. É preciso dizet
6,1u" " ncssa rlas.o deve {szer, por.tue is-

7E QUCSTãO:. O PROBLEHÀ I]A f,NEsTRÜTlItrÁÇÃO E DÂ VERTICALIZÀÇÃO SINDICÀL

A estrütürê slndical qüe n6s temos ã a estrutura dcs fascistâs' dos sindicstoB
Íascisras, que c's sociaJ-fasiistas Íicaran con elâ en, nào e usararn,p^rtue "ão exacta-
neÍrle irmãos e nen sequer.são já pti:.oe, são imãos, ora beÍE, es!â êstruttrâ Éindical'
servê ã claase operária? É rnaniÍesto que não serve. o que os fascisi:ls fizera,! ê os so
ciel-fascistas fizeran, enr matãria de organização siÍtdica1, aão selve o protetariado,
Podê servir ã burguesia, ê at6 podê servir á certos sêctorês ds burguesia, coüô a pe_
quene burguesiâ, nras não serve à'classe r,petária, É raanifesto que.á neceB§âiio deseÍr-
cadêar ü e guer?á pela reesttuturação sindical. ou n6s dirigimos essa gu€rra ou o ini
oigo a dirige. E aqui não há quslquer espÉeie de fiLosofiá' neÍr pâlavrés de ordêm .

Àqui há palavtas de ordem como ás que se tân gritado oesta conferênci.s, aqui há 
-queabordar o probleúâ de frente e ágârÍâr: o tou::o pelos cornos: vamos reestrutllrâr ío6 ou

vâi reêslluturar o inimigo? Neste sêntido da reestruturação aparece ô plôbleÍra ala ver
ticalização sindicê1, n;o dá contrâieção vêrticâ1, nrãs dôs sindicatos, dê verticaliza
çao sind icBl .

A veÍticalizaÇão sindicel para os operáriôs ã uma atna poderô§a. Qs oPerários de

vern dpfên.ler â verticãlizâção' rsto í: a org.rnização dos ope'á-ios pelos Prande§ sec-
torêe dê activiàade. Isso 6 uÍr progrêsÍjô' nãc É un retroceslo, icso á fazer da arús dos

sindícatos ulla âÍmâ que cortã erÍ qual§ue. seotldo, uÍi verdadeil:o flofere, Lünâ alma pode

roaa, uúâ arma que fura e não-colno tefio§ a8ora, ulra êrmâ que arÍo,,úa.e quê ã,'omo se frE

se um loBango, uúâ faca que Í1ão corta. DcvcmoÊ portanto dâr uma g:ande a!ênçâo 6 oÚ e§lu
do da reestiuluração sináica1", propôr o p)ano ,1a reestrut.ração sindical ,,mobilizaÍ as

nossáÉ forças, roÉi1i"*. o, op.iátio" " i*pôt uus.. p13no de Íeeslr:uluração sindical'
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o problcÉa da reestrutu'açâo ticcjical e <la verricalizaçio, prendc-se com aqui

r.,1.. "";;;;;,;,'"aã. ã",i iã''t"'anrsan cürcsctcL urá coisa *á, q'e ã o problec,
J. iirirã. tle certos seelorest separação de certos sectorês dôs siídicatos existen _

tea, cáso da PtevidêÍleia . Eü êsEou em deeacordo com o Fonto d€ vi§te doBinante no

"."i.-i;"itiã", qr" . rtà"iaa".i" nãc deve ea'"titui','. "indi"*to.pt6Prio' 
A PrevidAn

cia são 33,00ó irebalhadores €m todo o país, têrn es suas reivindicaçces propriás, di
fetentes dae alo resto do6 sectore§ onde sê eflcontram inaegtadDs, que normalmente aao

os eecritórios e eu julg,que e1a se devia autonoraizar e que um sindicatc des3es, et!

que aliás tenoa uúâ ituia" to-"ç. oiganizative, o na§so Fsrtido tem ufla quantidade e-
riorrne de delegados sinrtieais, áitigãn.u. sindicâis ão n;vel ca rrevidônciâ eo todo c
;;;i;; ; j;1;; q". ";" à""1"Á"" delen,ler essa 1'êrticalizeção,a constituição deste sin
dlcaio. 6-ctãro'que 4 náiotíê não pensa asslm, nas a naiotie vei ver que eu tenho ra
zão, nem que seia daqui por Éuito tehpô.

Se o rrosso ?attido não compreesder istc, ainda por cina estâ a Íâzer unrê asÍreirê
grossarque é a asneira de não fazer ele, de opâr-se êle a êsLê coisa e unt dia destês o

,:ninigá vai razÊ-to, náo pelas razões po'qu. cís c de/e'nos i.r?er. $âs por .utras razões'

Isto lêvants_rre ainda outro problema, que é o probleraa dos oovos s ind ieatos . Claltl
que c:rdrr pâttido, que aeprÊsenta os intere§se§ de câda clas§€, ten o ser.! pleno ale rees-
[."tu""ção e auniro Ou"te p]ano de reeslrutüração n6s usamos o plalro perâ a unídade-sin
dical, para e§labelêce. ã u.idãde ao Áível de una diri:cção sindical unica e o ininrigo
usa est; plaoo parâ,1ividir os trabalhadôrês, criar a sua sirrdical pr6pria, uüã sindi-
cal parâ câda párlido, pãrã.âda c1as6e ou para câda caÍnadã de e1âsse.

Dentrô destes planos d6 ininigo vão suÍ8ir novos sindicãto§.Q!ê1 ã a atitude que

deveoos adoptar neste cáso ? Devemos adaptar a atituale Ílexível,nas f iriDê nos principi-
os.Nós tambón qüêre os â reestruturaç;ô, reesrrut,tração ê diferente da de _

les, deveúos loBo coeeçar por opô. ao Flano de rêestruEulação rlo inimigo cu ate dos nos
Bos a1iâdos o üosso próprio pl8no de reestruttrração, Os trabalhadores conPreendem 1o8o'
estes ho,Iens tên un abjêctivo. Pesta saber 9e nõs esta,Íos de âcotdo com esses objecti_
vos ou náo . ele" compãre'n os Jiver.os plrnos .ic rcest-uturação e dizem: ó q,re serve 6

o do YBln, é n do DfiP. sc nilo t itermos esso plan^, el.s nâ,, compreenoerc á írossa tãcri
ca. A c1â5se oper:ária não per.ebe os nos*os objectivos e poÍtanto absfldona-nos. Por Ôu-
tro 1âdo, se ê necessário ier ur p1ano, devemos tanbán tornar posiçào concrets â respei_
to de cada assuDtô que vai surgir. Quasdo o ininigo qtrer propôr um novo sindicáto nôs
vefios se ecse sin.licato está aãnt.o do trosso p1atlo ou não. ttã,r está, n6s combatôoo_1o.
Nós coÍlbatemos explicando porquê e conlrapornos âos planos do inimigo os noÊsos pr6pri -
os Plinos.

Todavia é provável que a nossa oposíção seja nas actuais coodiçõês p$ plega!
no deserto, r:ra oi conunisias aevem pregat no deserto, ío sentido de que não deven

te&er ser.â úinoria, mss os Coft.lristas oão-dêvêrl deixai de c.<rmprar água. quâodo est'o'
no desertô, po.rque senão pregâú e morÍên. É preciso conainuár e pregâr a ser a nrino-

ria, a ousar ser aminoria atÉ.virnos a sêr a mâioria um dia, a obtefilos o apoio da

,.ioifu rr diâ, Íras fiesmo assim í preciso beber a ãgua pârá íâc morler ã sede e urla

vez que o iainrigo po,Je vencêr e iftp3r â constituição de rlovos sindicátâs como e16

q""r] n;" não dãvur,rog rieixar de 1,riar ,te"sns novoi sindicatos, n6s-não devemos de de'i
*. á" ro."o".t"r as no6sas li6tâs â esses novos sindicatos. ,stê 6 u& problefta que

vai s.rrgir e jã estã a1iãs a s,.rrgir, comô nos Ad$inistl'ativos da I'iarinhe Me'cânte'
q;; ;;;ã; .or,Étontu,io" com uma tãntátive rle criaçãc de Lrm §indiêáto naciooal qire vâi
ietírar utra pêrte Ca base de apoio, que o siorlicaro dos Administrativos da líarinha
Mercante organiza, eúbo!â ú&a b"se pequent. ns no§sos ca![:trar]âs eslãa a combâter esa

cisão e muiio ben â1iãs,É justo conbster essa r:isão,ors não devem deixar-se lludir' de

veli! ptepatsr a listâ para esse sindicâto e L:ns novos êstatutos pârâ ês§e noYo siÂdi_

"ato, 
pàrquu eles se vêncêrefl não ptecisàm da lista nem dos ncvog eslâtutos e se não



ven.ereri côm que âtacàr '.ã del rr , nã"
tê§ cÍia$ os seus sindicatos, c grande
tra psrtê Co SranCê tapital, a pequenc
nua a grítar contrâ , Í isáo sindical e
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tÊn ou-ra aLrurnativa, oe conrrário 05 revisiônis
cá_iLdl :r;á os ,er,s pr6prios sindjcstos, a ou---

b,rrBLresja ' rja .h seus sirdicetos r o ls\oP conti-
náe srlâ! Ptoprlas conierenclês,

ota, a eieâo si!:dics1 eriste, 6 isro aue êsta Cosferência teú de csmpreÊflder,
A cisão siadicál não ã urr problema do fl,turo, É sm probleDa do pasreado e do presen-

' Sê i:§tanos perênte úÍna eisão siídicelÊ qual é c sigrifiea,lo que têrt dê Êriter
conlrâ â cisão sindicsl ? }tão ! isso signi*icado de eter a câbêçe debaixo dâ ãreia?
Na rainha opinião õ fazer coaro a âvêstruzl fiiio (luer ver que a cisão existe, A cisão
exist.e. O q,re n6s dev€dos 6 conbater essa cigão, de acoÍd6 com um plsno, Crmn ã que
se cottbrte a cisãol âpreciso evidêateúente, ,ersebet, que pâra eoÍâlrüir á uni.lade,
iem de hàvei ditisão. Q»e a unidade por sua vi:l, se dir,iCe, coino o um sê dívide em
riois e qte isto hã-de ser assin atí ãô fir! dô nuídol sô caso de algu â ve. e)ristir
Ô fim Cc üundo, coao ã previsÍve1 que exista tsmbên, pelo rdeDós êste teÍr que desa -
psr:ecer, lem qüe vir outro êm 1ügar dêste? úermo do ponrô rle vista Iisico,

PcÍ eotlseguinte, estãÉos perant€ 'Jnâ cisão, terêliss que cria! os iostrümenlos
Fsra uma llovâ uflidade, üá6 â 11cvâ unidádê lê que lêr po! bâse, a cisão que e)tiste .
Dêvenôs âSorâ lctsr pàrá educar o Fasleeâri8do e Êodos os lrabálhádotes à virem a
coltltituir a suà Central -qiãdical, a Cánt!âl Sindicâ1 dos lrabalhâdoreê Fortugúêses .
Mesmo assir,, rão -]ulguem que isro 6 un problc:lta qGê estã Íesô1vide íús prôximi)s dêz
iiEos, ou íirs prôxioos 50, isso Á ur, prsbleilra q,re leva r*,rito tempo s !:esolYer,

Iinqr.ranto não for ro âdo o poder poliriêô pe1ô pÍolêEâriado, rãó hã hip6te6ê
nenliuúâ de resol?er este proble a, âflEes da româda r1o pode: politico, não hã, pôr-
quê 3 §ítuaçào e$ que 6e L-nconirâ o lloviírenlo Siâdi.âl âctuãlnerte Êõ flossô PàÍs ê
aliás, oa mund. câpitálista,ê o tcsirltaao deque o inibigÕ de classe,tanbÊ6 aptendêu
cc,n a acção do prolFtarrado, tirou as suas prâprias liçôes e hoje ã dÍfici1, senão
impossível, deiender da fornra retôrica, co$o t r,.Ír!os est;do a defetder,a uíidaalê sin -
dicâ1._Isso_É Lrma,unjdade rem t)rireipios, serã â ur,idâde sindicál dos Íevisionistast
ou êntao, nao será unidade sindicàI nêtrhuna

fara cônstruiÍ a unidade sindicatr isso ã rtnra luta priolotrgada, unâ ve, que a ci
são estâ êsfatelecida.N6§ temos que 1utâr po.r e§tabelecÊr Írovos si.oilicâaos,por conqui_s
Lar ãs directôes çindicris e s6 quando n6i tiv,.r,os inpo.,to a nossa po1Ítiea num g:aã
de núnero de sirdicato., e juírto iâ clâss€ oper;) ia, ao nÍveI potÍti:o e não ap",''ai aã
nível sindical, ã que pcderemos então ãgrllpar, â nossa volta e â volta do nossó pro-
grana, a ioensa maioria dcs trêbalhãdorês portlrgúeses, Nessâ altúrà, ã6 ôuqras cenr-
trais sindica-is, dos outro3 partidos, das outrês sláBsee, não terão ápoio juíto dê
dâssá e estarao isoladas. Mas não se pode fâãer ma política seÍão ÍIó senlidô dê i-
solêr esses cerltráis sindicais oportúIliÉtÂs.

ô p(obleloa das eleiçãea iinAicais, Çonfronta-se .on todo o instÍuoêntâl rê-
ptessivo, fascista ê social-Íascists, tendente & impedir qu.e o ío§so ?âttido apresen
te sequêr listâs e prog):âmas sindicêis. E É assin que se exise r:ma graflde quentidadã
de assinaturas, êoeo ê ê easÕ dôs Í!êbalhedores do Comércio, 3,000 assit!álurasr pare
impedir que âqüi1o-que-e1es châÍnáI'l, oB peqqeoos partidcs, e que se quereo refêrir no ca
go ao nosso, &ês nàs trao sôÍlos u[ pequeno partído, sorias um grânde partido, Forquê lemos
á verdade' porque temo§ a po1Ítica justa, porque o proletâriâdo nos há-de §eguir e por _
que fl6s halremôs dê nos ligaÍ ao proletariâdo. llles á que são os pequenos larrjdos, são
oô pârtidós balofos, são os pãrtidos de Àord,Jrâ, nras eles l1ão ch€Bam ao podrr , oínô n6s
quêre!Âo6, aorlo a c1a§se opeiáÍia quer.
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ora, queren eles quê cs Pêque'ros Párlidos não posuuo eor'correr,r':quer às eiei_
ções sindicals. Nós temos de travar um combâte de viilâ ou.de.Êorte pâi; llrral es'a es

irutura, este coletê dê forças Íê§cista, que êxisre $s§-§indicâtôs e te!§s dÊ saber
travar esse coffbatê, partic;laamente na n;ssa Ôtganização Regionai de Lisboa §io te-
mos tenrido,lirigir_nos às massas, pedir-lhés o ãpoio, e te$os -ÓbiidÕ 

un apoio i-
aequívoco. Isto Elostr:â que umê $edida tomadâ pelo inimigo eontra nÔÉ ê 'rÔnti:r as mâs_

sas, aealra por virar-se contra e1ê. O no§§o Pattido pode não oDtÊr:I 400 vÔtos no Sir

dicato doe_ TrabalhaCorês do Comãrcio, nas obleve o apoio rie l'40C tlabâlhadÔr_es Para
poiler aprêsêatâr:se e poder ilêfender o seu ProÊláme. Isto ã, os lraLi3lhadores dize$
que o no6áo pllogteúâ É indispensãvel, aindâ que não conpreendan que e1e 6 necessário'

Uma vez que estáltos a i.ttênsificar o nosso lqovifientô rle Adesão ao pÊrtido,por_
que se!! um coajünto dê grafldes Írovas adesões, oão pâdenros orgi§lzaa Úi]ra pârte sübstan
cia1.dâs massâs, neln podeÍros ctiar o têrleno propicío e a escola ondê vaüos edilcâl un

8Íande üímêro dê novos tui1itántes ; üna vez qu* o Movinento tle Ade§ê' lon 
'lrr'!;er intensificado, e tên que sêr eriadas condições pÂrâ que é1e los§e progredii iR

petuosamenc€, devernos teÍ presente a ligação que €xiste en.ie o rlo§sô líovimesta de À-
desão e a procura de âssinatura§ pâra aPresentâr as nôssas .er.lidâiurat sindicais.De-
vemos articulâr os aiôis movi.ientes: â luta por obaer apoio' ás as-qiÍôl-urâs pârê-, Ôs

nossos progralÍâs e-as nossãs listâs; e a luta por obter uÍr SrrnCÍ'nr:ni:r'r di âd'soes '
Se essãs aurs a"çôu", não foren prásseguidas articüiadamentc, t;rbóm se sstã lr dívi-
dir a acção conjunla,to Parlido, estâ-se a aproveicar irsuricientenr:nte, á. g.andês
possibilidades àüe teltr estâ re.oihâ dê âesinatuÉâs. Ai§da quanto ã r€ccfha de assina-
iuras, riefendo ô ponto de vista que se devê entregar im4diatanente ns 1!stas, logo Í11111

ternos o nínezô ex;cto de assiiat;ras.Nâo. porque e'!r estejâ c.torencidc 1ii. -i, :õcilicas
do MarktinB têrn elgrlm. irfluêneie jLrnto do clas.:e olêrãriê eÍ :.:ii i _i,lii1cos, :n:ls

porqre eu estoü convencido que á inportanro as noss3s 1is';rs :,'r;. " ;'-,::' ita' -' se

ren:pr€s.rladas,I§sô lxcitrÂ q e o êôs§o Fartidc ü;ô êl.:trêgê:r 3s 1r:!i::s i râtquinha'
Yo"t-d qu ô..o; o I'3r'rCo -_Arr:?'L 1\i.d, ol'gÀr iTou ' jü'r .qt' -"i' f'rridÔ í
ún ra_ti<i.r orêrn'z.r:), qu" i u "J' ;jJ 1 -:Eidc c i, , lj. r.-.. 'r.r:1. or.Fr:i(1 " DPs

\;. ó F"lo :iôbiênâ dc !e! â lis.a Ia,3, isto ã, as !,rine!:as lirt3s, coiiro se a

I1 :' I " .:o airar,r, ti'esse ".c.ü'.'!ôü.i -s -tuli;.'- q'e .o' :'/.ts. , '. i,c.,_ co oor
câusa dâ letra de alfebeln. Não e esse., proller6, não í er rtulogi;r. t, qle est; aqüi
e:n causâ, É que isso rÊ1,Êlâ páaa â classe umá capacidade de organizuçirc e.le r:Lireoção
que n6s esconde:nos qúêndo sorüé cs íltinos a eÉiregâr 3s lisEás" lle§u'r 3s§irir,encr.êBan
do in€.liatámente âs listas, n6s devemos continuâí â reeoiha Ceã3sirãttjras,porqlrê essâ
recolha de assinaturas ã uma excelente propâgÊ|1dE dó Pro8rár:la d:L iisla, ê raa excelen
te propaganda do piograma do pártido, nãq porie ser aban(ioÍádo n,ü,:a ""rrâc:ro ú1rjuo
lirinljlo, ro íltino oomento em qü€ Íecholr Õ prázo pâra â eítreg:t das iist3s"

Deveros .'anbãm assentar de iir€diato, .3 lto§s1 propsgaÍtCa ., -te r 'rtj' i'-c bisico
de pêssoas que apoiam a apresentaçiro das nossas 1i§tae' Nõs ':.rros 70"000 

'!aLalhado-res no sin{li.acô Co comórcio, Í .ra.o qr. nãc podertn'os ,je imediâto,, rras âcluâis ioÍt-
dições, encontrar llrná forma rãpi.lá de cheqar â essÊs 70.000 tre'balbadôres' ;i int'retsa
bu;guesa boicots a apreciação dcr nossos Proirslnsc t a propagarrda da,rossa agitaçao '
Os nossos .rcio , daJr q're .romc i ,r P.rl tdo pobre, como é hom q 'e sej sempr' ,-nao p9

oeo rãpid.rneát ,'chegár a toi, a "la"sp, . forLanto nós ten'os qJ. . sco 'i ir um'r Lactit e

patê podeÍ lazzr que âs nossê3 ia"ias scjan conhecidas Pelos 70.000 rrabaihadores,do
comÉrcio, do sindicato do Conãrcio, ê pôr tcdos os trebalhâdores do sindicêto' Entao,
n6s teros que assenta" c conjunto rla nossa acção, ,]e imediáto, râque1r gruPo que âpoi
á e assinã ês Éossâ's listas. Eles serão os g:âfldes proPaaandistas e dgitâd.res dê nos

sa Lis:ase nãí sôüberínos dirigi-lcs.A1ãÍr.disso,ã preciso que essas 1iÊtÍs ders\ sêt entre_
puec oo LleDártáIrento de 0r,lani'rq:o do ParridoJsio É. de'"nos tiÍâr f' 

'cóp: 
ri des'ái lis

i.",l""l..ga.r,.nooepartane,iode0.:ganiaaçãodoPaÍ|idÓ,J"0rquê-!Pêrli.loteÉ
trabalho legrl de grâflde âmplit,rde â dêsenvolver, nomeêdalnênte eleiço''r3 e outt:s col
;;; -;;;.;iã.., 

erãlções regisratlvas e ou.ras e se tivexrnos essas 1i6tas, í6s te -



oos logo r1ú fie io
tos, mês a nívê1

rápido,
polÍ ticô

de fâzer a rossá propsgândâ nao
Elai6 gere1.
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ao oÍvel dos Si1rdica-apenas

8Ê Questão I UM oúTtO ASPECTO DA NOSSÀ TÃCT1CÁ É À PREPÁRAçÃO HrNüCrOSÀ

DOS NOSSOS DLÂROs DF AC(ÃO

Não 6 arfuniesível, üDs vez que teúos frecçõês sirdicais nün glãíde nírero de Sin

dicatos jã, que aB nog§âa fracções sindicais actuem desarliculadanenre € 9em dÍrec
cão. lsto ã no tundo, uo probiãma de direcçào do Pârtida sobie a ÍrÂ.§ão sindical' E

ãifÍci1 diriBir "r" i.u.ção sindieal. vuitás vezcs porque a Íraccàc sindicat não ã só

nílitaotes do Pgrtido. Eu coetumo Islrer uma distiação entrê o conit€' do Partiilo ?ara o

Sindicato e â fracQão siídicêl. Enquanlo o Conitá do Pettido para o sindicato serã aor
ganização do Partiào saquele sindicêto, a frecção sirdieâ1 ,teú êpo1ítice do Partido e
ã sua volta ü0r conjunto dê âdêrentes e de pessoas que vo!ám sistemãticameíte ns flossa
lioha sindieal, mas que não são oilitanles do rosso Pârtido. Diiigir una fracçãc síndi
êa1 destâs É exttemamente difÍciI, exige una grande clarividência , um conhecimêoto da
po1Ítica do patEido, üna grande dedi,:ação ao trãbalho, nas á preciso dirigi-1a.

A fraccão sindical deve saber oual ã o plano de accào do Partido nuna Danifesta
ção, aeve sabàr q.at ã o pl aro de ac,;ã" do pariiao nuná aisembleja, qual é o plano dã
acção numa siurglts Conferãncia, dêve saber tudô. E o rlosso Partido deve fazer chegar ã
fracção sindical, insttuções precisas, p1ános clalos, para que eia se írobilizê. Àqui ,
Euitos doê ncsÉos cama!ádas se queixatam que neú todos vão ãs Assernbleias Sindicais
ltaa nào vão porq,rê i eorq,e nÀo são dirigidos. nio é p". outrs razào. Não porque ele-s
eejam calacciros, "ã. é ;.rqr. eles ,jejãm áhútico6, náo é pot nâda rlisso. É porq,:e não
são dirigidos. Um pequeno núnero desgcs que não rac, não curyrea os seus deveres sjndi
caisr digahos assirn, un pequeno ninero desses, á clato que nunca mudará, íâs ã um pe _

queno núarero, que se contsm pelos dedos de rala não ou ahs dlras mãos. À graüde haioriâ
doa que ainda não participam activanrente na actividade eindical, fazen-lo porque a nôs
sa direcção é insuficiente, porquo a direcção da Írarção sjodical á insuficieD.er por-
que a dJrecção do Comité do Partido ,i insufici.nre. S. o Comitã do Pártido traçaÍ pia-
nos, tiver uma acção progla&âda e e fiae! chegar à 6racção, podem ter a cetteza quê
tr]ais de 952-dos nossos apoiantes e adêtentes da nossa fracgão, vai coípareeêr em to&s
as tealizaçães par& que o Pârtido úande coflparecel. O que não se,pode é pedit qüe á-ftêe
ção veoha cono vêm o rebarltro. N6s-não sonos-pâstores, pastores-são os padtes. N6§ não
§omos pastôlês.N6s o quê êlevamos 6 a coàsciêocia dâB ltresBês. Nós enplicenos o pôrq,rê das
coisas, a razão da sua acçáo, a impo:tâncrâ do seu .o!1?oÍtaflento e oles vão. Se n6s
não disaeuDs r6dâ disso e assobiauos, toeamos o bilro e espêrehos que o rebânho apâ-
leçe, concerteza que o rebánho não aparece, porque não há rebanho, e[tre qs rnassa§ náo

9Ê questão r I o DA pARTrcrpÁÇÃô Do xosso pÀRTlDo NÀs t!ÀNrFEsrÀÇõEs
coNvocÀDÀs Petos R8v1s10NIsTÁs

Enr priocÍpio o nosso PaÍtido, na nrinha opinião, não deve pêrtieiía! em mênifes
tações convoeadas pelos revisioflistas. Em princípio, porque a,tirecção 6 do revisioniã
tr}o, porque a nossâ parEicipação em ditecções revisionistas vêi contribuir pais dêsurlir
aa massaa e "ós "ão 

o devenos fazer. lslo é ura probleoa táctico de prineÍpío, não é u-
ma queBtão que fiia ao sâbor das ondas e do nomento, é um prohlenâ de princÍpio. Como

é qr.re se aplicam os princípios ? Àgora tem que se ter em.atengào as circunstâncias.Num
cerlo níneto de eaaos serã correcto e creio qüe maioria, não per:ticipar, e noulro ní
Írero de cêsos leremos que psrticipaÍ. Quândo ó que devenÉs participâÍ ? Quando a rDg

se pregençE sejã absolütanente indispensãve1, para desnascarar os revisionistas, seja
absolutamente indispensãvel pára co!1lâLer as Llusões dás ínassas, sejs á5soluta$Prtê in
dispensável para prossegqir o rlosso p1ano, 'Jâloos ver isto por Í]iúdos. A flossá ptesen
ça ã indispensável para prosseguir o hosso p1áno, porque senÃo est iverÍnos lá, os tra
bélhadores não acreditam no pâsso seguinte qüê vamos dêr. os trabá1hãdores nuitas vez€s
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dizen, sigamos o-casô dos cânponêses que ã ondê isto í Írnis flrgrante, os camponeses alen
tejános 6e'nao vírem os no6sos cá::sradBs nuna mani.rsrrçào f..r \.êres cov^-âCa pq,los sin--
dicatoç,que são revisionistas, dirào: "nas vocês nào ".É;r".., na ccupação, ral vocês úo
estiversm no dia em que a CNR estevê, mac ,ocâs não nos de:arr um conselho nê altlra eflquê
tinhamos ertado'r e nestas alturas n6s não podenros continuár e t'â1ar coÍr os camponeses,'É
a razão porque te,nos que lá esta:., pâra combater o inimigo e podernos ganhar a autotida-
de junto das mâsEas, pára a nossa direcção! para a nossa influência,tsio Eambãn acontêce
êntte os calnponeses e acontec€ tambén êntne os operãrios ã er.iCenre e ênirê o,rtros seclores do povo.

_ 0rã befi, pâllicipár, porque é o passo necessátio i aplic:çio de um pjano qLre ce
mo8. Sê nao tetros plano e participâmoE, isso á un erro, Tem.s auê ter un olano de aeío.
Por_exeoplo, párticjpãmos oas manifesraçóes do. reralúrtjcos. Ouaj á " "olso pi""o à.
ácçâo pârá os UeCâIurpicos . Enquanro não mp re-ponderen a êsr.r quÊctãr, ustou em desa
cordo com a no6sa participação Í1â lianifêstação dos xetalírBieos,

Então nessa alrurá poderei !ir r esEar de acordo. yis côn.o nJo ".i ouaf ã o Dfâ
no ,le acçio para os MetaIírgicos, cono não o vejo,te uma forra concr.t" e,:efiniaa,ei
iou em derscordo conr a par:icipaqão. rpvêmos DêÍri. iprr par'l tJrr, conrra i6 patavras-
de oxdêo dos oporlunistasr portanto conrra as ilusiei dú oporrunis1l].,, ss ilusães rlo te
visionismo, mas quanJo parri.ipdros á para lrtar. 15-6,i, ..^arinJr..i rroofera e dls6e&oai Hã condições minimas, pata gritar as Í:os!-âs fa1âv!á, de . rLlen: e rara obtei-
o apol.o dc 'rma pâr cê das nsssaslhá cordilõns ,rinina: para i:nir .r n ...r o-r, ;dô na mâ-
nifesração? Havendo condições 'Íni"r., ná'.Jevemos íJ;i-to, porqu,.o;,..plc.r fa.to aepaÍticipar nu.ma manifestaçào dáque1as, pode têr ulilidade oaia iixar a iinhe do no6soPartido, a imagem do nosso parrido, m:rs não ô faze-raos senão houver o rínino de condi
çoes. Eu_creio que esse mínimo íre côndiqões exisiiria.r.n.sta manifo;tação rios ltetalúrtr
8rcos. NEo esto,r bên cienre disso, ra. crtou co:lvpn.ido, cstor oe-,uàdido. êm porte ,de qte iraveria esse ninimo de condiçàes. neve,rcs parriciiar para_,lesrnascarar c inir_,rigá,
Porque se nõs partl,.iparos e náo ,tei,nascaranos o ini"ign,::ão a"vcnos Fárricipar, is;o
ã.seguidismo, isso 6 ir atrás,J ir a reboque. se r6s pãriicioamos s6 pàrqua o prifteilo
slndrcalr6ta âcha que devemoE participar, nâo estou de acorCo, podenos ou não poderos
desmascarar o inirnigo ? Podenos ou nào poriemos des sscêraÍ qur o inirigo fez,rà gactosocial ? Que o inimigo levou o CoÍrtraro pâra a poítaria ? rjuo o ininigo ãgora coiocorl
má1 a qLrestâo, porquê quêr 1u!flr entre a por:taria que o Governo publicorr e ã t,or:târia
que ele âcordou êon o eovelro ? 0râ, o problena dâ clesse oreráriê não estã e& es.olherentre. duâE_portarias. Estã em reieitsr as portárirs à lutar pela coniratação ,pela inrposição do s er.: pr6prio 

"or.tt.rú, o seu co;rrsto aurãnono de- classe, êi0 1;tâ_
contta o patr.onaÉo e coEtra o Coverno do patronato.

O Goverío,rão á uma êfltidade polÍticâ colocada acirna das duâs elassÊs rla socie,
dade. O-covêrno faz párre de uma dessas c1êsses, fâz pa.a.r da Lürguesiê, é o orgão de
Sestao do cêpitâI. Nos nao podemos eonsider:ar o Cover:no como únâ efltidêde supêrior ás
classê6,relativalllente ao_quâ1 nos ajoelhâmos e eserâmcs q.{re eIe diÊâ. cono ã q.,e vão set
resolvidos os nossos neg6cios. Ilâs se na lÍanifestâção elll qüe participát}ús ,,áo á po"sí-
vel^desmáscarar_esse ponto de vistá, enrão n6s nÀo'aevenLos purri"ipai, pcr.quê po;enos
Íázp-Io méis efícazrnente, de forâ. A)õn di"so, nós .levpn,os saber ê.Luar con os dois bra
§os, rsto cr devenros dãr dá esqcerda e da dríeitá, con uq rurro d1 liÍcirá . "on rm rIto dá-ÊEquerda . Devemos ir 1á dentlo, câso estejâm criadâs essas co»<tiçães rnínina.: ,aÍ então 6 que estamos á actuar com úr mut:ro dâ direitâ e alcvemos a.tuar de iora, men-teÍ urná propâgânda junre das massas, intensa, eÍp1icândo o porqrrô a..r nossa ectuação,
porque as mãssas pergunraln porquê 6 que nôs partlcipa:rros, as inêssas queren saber qual á
a taetica, querem sabcr qual ã o üosso obiêctivo e se n6s não explicârnos isso ãs mas
sss, rs mâssas tsmbãm não saben.

Se n6s dissernos ás r:rassas: " N6s vanos ã manilesracào Dsra d€smrscárar os revi
sioni,tas, pára Jesmascârar a Jirecção .in/ica1, para I,,tai corrtrr r portaria e porquã
a-direcção sindical ã.una dlrecçào iraidora, ,ou iir".çãn,t,. pacco eo.iat , ,r, air*
çao oportunists, então as massaB já saben : eu vou .Jr;cxtar: e üandeira do MRpp, onde
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eetã acotá atrãs I e vai para trãs . Mas pàe-se lá,ã,aIi que as

r6s não fizernos as"im n6" estanos a aplicar uma po1ítica segqi
{te Pârtido.

quer dizêr qüe eu-ataco a pârticiqâção do Partido na nârifestação.dos Metâlírgi
coâ3 luêr dizer quJ eu não conpÍeendo atê âgorâ a razão de Éêl dessâ úanifê6tação, mas

te"àrvo a trinha ipinião quanto á questão d€ 6áber se devo atacá-1a ou não, Quê[do coo.
pieêídêr o ag9untô, quando tiver investigâdo o suficiàntetnente sobre ôássunto, eíteo Ea!t1
iestet_me-ei en deiioitivo. sê 1evÂnto aqúi êste problema é PaÍe ftostrâr que â nossa
acção tem_ dê Ber umâ acção polítiea basêeda nos-princípios, . baseada ná unidade e
na direcção des mâssas. Não podeoos fâzer uma acção que não tenha preseatê estee objêc
tivos, os objectivos que deveú toÍtear os conunistâs e como isto vai econtecê! coÍrcer
tera á. ruitás outrss acâsiões, ã preciso discutir buito bem, ã preciso mostrar ã nos:
sâ frâcção sindical dos oeaalúrsicàs, quaL 6 o pl-ano, ã p.e.is" àostrar o potquê das
coisês,-É preciso mobilizâ-1a, ã preciio preparã-1a para a 1utâ, É preci.so sá6er que
indo a uma oaniíestação daqúelâs, terã dê lurar. É verdade, que os Eetalúxgicos! e ê-
pâreceram na tua - raak atõ no Potto quê ern Lisboâ _ qu€ os métaliirgicos trÍrar,ecelâqr na
rua.Dorque isso corresponde , r-,r. rre" de Íundo da sociededeque oUiiga operãrios à lute,
oas às metalúrg cos ainda não sâbe& q,ral á a verdadeira naturezÂ reeccionãria da di -
recção que tãm. PortanEo, n6s aeveÍõs saber que este novinpnto das nassás e un rrovimen
to espontâtt"o. un mui,neÁto que pressa8ía l,rtas inportantes, mas os conunistas, nãã
vão atrás das mâssâs. o FosÊo objêctivo esEÍatágico finá1, á liBar a nossa política e

a nosse teoria áo lllovineflto espoatâoeo das Ínassâs. Mas devo explicar aqüí âos cámalada§
que a ligagão entre o marxisno e a no86á po1Ítica revolucionária das massas, não se Éz
pe1â relaguârda, faz-6e pela frentê.
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Queridos camaradas,

Dirijo una saudação muito fraternal e câloÍosa ã conÍerência da Organização Rê-
giollal dê Lisboa dc nosso Pâr!ido, â06 camarâdâs delegêdos, aos nossos convidâdos, âo
novo Comité Regiooal eleito, a quem desejo os maiores ôxitos na sua acrividadê e no
cumprimento dâs süBs !arefas e responsabilidades!ao Secrerário do Comité Regionâl de
Lisboa do Partido, o canrarada João Machado, âo nosso Comitã Cenrral e aos operários e
áo povo, quê qlriserên vir ajudar a Organizâçiio Regional ílê Lisboa, parEicipsndo na
Sessâo de En.erraoento dêstâ actividade interna do Pârtido.

À Conferãncia da organização Regionâl de Lisboa á aparentemenEe uriur paragem no
oosso §lovimenEo, umâ paragem ro nosso avânço, una paragem necessária e oportuna, que tern
por objectívo efectüar uln halanço dâ acção de uma das organizações Rcgionais do Parti-
do nos cinco nreses que decorreran depois do Congresso da Fundação.

Não se pode avânqar sêo desdansar, não se pode trabâLhdr sem riorrnir, e ninguém
pode dormir se,r sE r-r quc levantar párâ rrÂbâlhrr. Assjm tamh6m esLe âpárenlê interrê
gno, imposto pelas necessidâdes de ün bâlarço, não é tambEn um iepôuso atrsolLrro, é uã
movinêato âiÊda, dê outrê oâturezar tendeÍLtê a traçar com mais clareze os objectivos
imediàtos e os maislonginquos cà escolher os caminhos que devemos seguir pâra rêalizar
com exrto todás âs n^s{rs t ârêf"r.

À Conferência da Organização Rêgiona1 de Lisboa contou, comô os delegados já sâ
bem, com 428 Íepr{rsêhtantês da Organização Regional do Pêrtidô,428 dêtegádos, dos quaí s
187, uma perceatager: áe 147", sâo operários; 172 üna percenEagem de 402, 

"ão 
out.o" i..-

balhadores; têve a prêsençâ de um ínico canponôs, 0,22 do total dos dêlegados; cootou
con a parlicipaçao dê 48 estudÂnt€s, üo total de 112; nê1â participarân 28 intelectu€is,
constituindo 4,82 dos delegados; e as nossas camarâdas nulheres tiveram una pálticipa-
çao ên teEnos quanrirativos],!as rámbá nãc s6 quantirativos,das mais âgrádãveis de re
ferir no conjunto dâs reâlizasões que o nosso Pârtido reÍn feito: 103 mulheres, 247 dã
total dos delegâdos" À média de idades ó dê 26 snos.

A Conferôneia da organização Rêgjonal de Lishoa estudou, exsminou e aprovou na
base dê um conjunao cê relatóríos, as orieoraçães especÍficas pârê o seu trabâ1ho. Deí
tro dàs relatórios,6 justo salientar pela sua importância, pela srra clarividência,pela-
justezâ e côrrecç;o de ânálise e pela objectlvidade dos caÍrishos que lraçê, o R;lâtó-
rio do SecreLário da Regiào, o Camârada Jo;ô ita.hado,

Ouvimos e escutános rn grande conjunto de intervençães e âpÍe$deÍios Êêmprê alBu
ma coisá com todâs elas e con cadâ uma dê1as, ainda quanrlá discordássenns, â!Íendiamo;
Escutár ui! ião grânde nõmero de relatórios e de intervenções inplica elaborâr umâ sin-
têse acelca do esseneial do quê ouvinos e que .levêmos rêier, seÍI prejuÍzo de que é nê-
cessário aprofundâr contínuamente, esiudando e âplicando ôs Documentos e os ensirumen-
tos quê retirános oa no.sa Lon,erân( i.r.

A nossa ConÍerênciã quis subordinar a sr,a orjent.çào eeÍal a uma das expressôes
saidas de uma das minhas intervenções e ó necessãrio que eu me debruce urÍr pouco sobre
e 1â.

Ándar ais, têm um significado concretô , signifisa percorrêr úr ÍrÂior espaço,
um maior comprinlento do câminho qlre nos sepaÍa dos objectivos da etapa actusl dê Rêvo_
Iução e dos nossos obiectivos finais. Andar nelhor, tem'tanbén um coateído eoncreEo r
significa marchaÍ com aB duas perna§, significa não dár passos seo sâbêr para oidermas
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tambéa não ficâr no i.môbiliBmo, sig$ificâ consolidâr a noesa orga:rizeção. êntes dê tu_
ilo, sobretuilo, para â16!l ale :udo ' oo campo ,ia ideologiâ e nê.&n?o da politica, Ânda::
túe1hor., porque s orgaoizaçã,) Regianal do lrosso ?ârÉidc á lctiz.rentc t,;sLlxiL iSvem.CeI
.â de rIr terço dos delegddos ã conferência, numa epreci.ação rlm pc,Lico brcve Ê nao inlrito
profundá , rÁpresentarâ-organi:açôes do Pirti,lD rras.ldas no l)isErito de LishÔâ ap6s o

CoÍlg"eEso cia Funoação. Lr PártiCo c i pr, nào àpenás 1â ida.l-, . ô . r. Pr zÔ ds [orna-
çàoi t'nr tào grardc r1Íhero d- cél',la; , ,ie c.mirás n, /. s rcPíeseírá1 tr: - 'ert(zâ lê vitõ
riê, de dê6êíwolvrrxeflro, dê ô;ico ne olensiva do Pa.tido, repr:esentâ xírê denoE3tÍsçêo
iaequÍvoea das cnetgias, das cagaci-dáCes qrre en.erra o rrcss.r pêrlido 3. se'r ptogrâfie,
fiás ttái â1gtlns probiemas qre não devenos subsiinar.

À difererça que hã entr:e ür1 jovem e.uÍn velho 6 senpre ber.f i.:i;l.]ora Psre o jo-
van'e prra o fsriiaó,Osjovea63e sssimilsl: as idei§s justê§, ie\'€'1am nÚr graÍde câPâci-
dade de as pôt inediateiente ero prãt{ca, erqür,nto c's-velhos porlerdo dispôr de uma mai-
or experiência , são mais lerlEos a Ínanobrár. Os novos sáo .cÍ!-- .)s És.oltadores oceâni_
cos re;qrranio os velhos são cono os idl.oleiros: anle§.-que a Iti:ra n'err! a pope-já andou
muiio. úes os probiemês que levsr:Lta u:ns Crganizüqao tao Jovêrn e lue sc el;l não fôr c-ot
golidade nos ptanos iaeoi6gico , politico e crqanizativc, tlão 

"cr',uegu. 
sobr"vrver e é

:teste poflto dà conscli,iação, consoli,lação dos cr{aânisíros jove!1s recenter,rênte col1stítüi
do6, quL oF d, legáJos deven fezer r"... o;t. cu ^ noçrc Drrrida '.r í '*".'er mais p

;ri;;;pr""";, r'r.."r"" ""rio.".,.-.i.],1".,',,-u, .ip:,a""nt.. o niv,:r i,l::,tóqico e poli-
ticc,loi qua<iros à partic,rlarr,ent,. acssae o;gánizàções jovans. Ião, ;rnrq're rlaro, não

tenham quJ aprerr,1er, de nel.hor:âr i: ser: nível ideológico e politico os quadr:c's mais r'e_
thos e is "rganizagões meis velhas. eieà tambÉm tôrn,mas e sua experiôncia coÍipêneil utir

poucc êrÍcs de perspectiva Ce iinhâ poliEieà iieo16gica q're póssE§r comête!, enquarllo
que as organizeqôea jcvens, nao estando ain.la lÉmpêradâs pelos gtarrles co,nba!:ês e peb§
grandes tenpestád.es, poaern têrobõn mâis fácifunénte soçobÍar .Qu3stio extrrmânente i'IrFr
taote porqúe u$a paÍte granãe dôs rossos.lelegailo§, assim^que .cmêçcú -r Sessão Ce En-
cetramento, loi encher de i.leoiogia não a cabeça n1a§ o e§tairágo e êles llunca §ê pelgug
talam, o que ã c-ue tiirha no esE6üe8.: o canerada Àlêxândritlo de So'rsarquaÍIdo âs 5ll dá
oanhã fôi assasrinado pelo inimigo. Nem se iinha i:oríido netse diã, o no56o Querido Cê-

márada Ribeiro sar:tos quando a Pitle c abate'.r á cabeça <1as mássas. Fsiâ para jã nãc di-
zer que eles úo se lembraram d€ qüc. linhanros qüê rêccher os nossos convidados cono
anfiiriões opeÍátiês E ume dernonstraçàô dêsts. devc enverçrohã_Iôs ,1 êles, ma§ de

ve-nos Íazer reflêctir sob!ê o avança , a loaeolidcqão c o évrnço qr:e á greciso efec_
tuat no dôúlinio do refüÍço ideô16gico, politico e organizati'ro de tcd.r â est.utuÍá do
noBso Pártido, t:taro qúe cc:x á brtrjsâ cr.r: raci.cin:-'P ' 1. -Itrs 3T conrr.Par!i-
da átroEa-se bem, e nio rnc pade passÂr despercel)idorno.lia er, quc nos.Íeil,li os !ârefâ
zeí um balanço dê âctividade e trâçar ccxl clareza os caminhos .irre se deParain, üm

gesto destâ natureza,

É preciso ar'ldar máis, nelhor ê irais depressa ll'tsis daprcss? tsnbén tem un con-
teído coflcretír, )Íais depressâ, porque hã a classe operãria q're o er,ig' -.o seu alançor
Mais depressa porqr-re há a erisc qu€ o inpõe no seü inrPasse. !1âis depre§sa polque e ne

cessárià du. 
"m "i"t.íao concreto ac nosso :lvâ:rço, o de Pe.colrel: o espáço do callinho

oue no9 falt?. uÍ :cmDrÍnrenEc dêsqê .ãr.inno, rr:: Fa5'os nai' l:c a)'e-1o§ . Todos os Re

iat6rios que árri"os "á. -ustos: No "sscncjal 
q07 doc rôLurõr:os rlo j'rsror l'as ain

da entre os r:elacôrios justos há urt oir outro pêqlLeno pormenor, Lrfir oL outro êsPrcto qÚe

netecêiia se! discutido em mãis Proaunelialade e qire rnereceria tâ1vÉz d?§eavc1"i'0ento e

quiçá certas corrêcções.Más núna Conferôncie dêvemas aboÍdêr cs Fioblsüas iündamentais,
os prcblemas de fundo,os çs:e11ciais e nâo dêvênos desviar-ao' p'rr1 c: pr'ibleías !recu'_
dários levemos .."rji"nt a nossa a<çáo,o nÕsso Erehalho na Conferôncia,-par3 conduzit
um inico rio aô seu destino, á sur ioz e náo podÊfios dispetssr as alençoes na agua
que fica enpoçada em eeltos p,Tntos Ga ÍÍârge '

NoÍÊadamenle o Íelatório sobre ô Trâbalho Sindicâ1. que ã no essenciá1 iusroque
é urn iflstÍr&rênto Foderoso parâ o evanço dô trêbs1ho Ca nossa lrganização, merece grân
i"" t.ifu*õ"". É o..essár;à conpteenaer aci..ts de tudo qle o trabaliro siniijcel úo 6 o
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fim aras unr Eeio, ún iístrrúrento da actividede dos corEuaistas e que r tr:ebalho sindical
sõ atinge o§ geus objectivos ee ajuda a classê operáriaa preParâr as condições e a toÍoár
o poder político, de contrário á contra os operários.

í necegsário aifldâ que no trabelho sindical, Parlicu1eraiêntê numa Região com

as responsabilidades do Disirito de Lisboa, que tem sido pioreira nes!a actividade po

1ítica do -Partido e que teft desenvolvido ll1ais do que gualquer outre Regiao a nos-
sa acção oeate campo, ã particularmente ihportante que oão nos delxeÍDs iludir por fá
cilldades apaÍentes, que não noe deixemos iludir pelos êxiros â1cânçados e que não cri,e
fio6 eEdô6 pr6prios as ideias eÍradas de áulo_sáti6fsç;o. É preciso trabalhar nai§, roe-
Ihor e mâi6 depressa neste campo, potque se ne permiten, ainda estaúos no eoneço, aPe_
sâr deste começo ,quênto ao Dislritô dê Lisboâ set o i,relhor do Pârtido. Sê cstarnos no
cooeço devenos âfiar todos os in§trumentos parâ avançar ê dêvêlfos .avánçal com seguran-
çe, com conÍiênçâ ê com cautelá.

O Trâbsltro Sindi.cal do Pârtido não Podê ser reduzido a uma part€ da actividãde
que consistê em apresêalâr Listês sindicâis. É necessário eprêsentar listâs sindieais
em toalos os Sindiàatos e desde já naquel3s quê coostarí do plano da aossa Otganização
Regionâl de l,ist'oâ, oas ê necessãrio completar essa actividadê côm oulra aclivídade,mâ
i6 importante âinda, que é a de dirigir ás 1utâs dos opetãrios pelss suas exigências
e reivindicações imeiliátas, designadâmente a Conlrátâção Colectiva. E é prêciso âioda
inprimir ao trabelho sindieâl a nstureza e o cara'cter po1Ítico do trabalho dos cotlurtrs
tas, Àssentando na dêiinição de prográoas j,.rstos, corr"ctos, ávâtrçados, suscePtiveis d;
emPurrar a classe pare a ftente e não rte enpurrá-la pàra trás, É preciso cotlcênirar
nesiês prograDâs üÍe naior atenção do quê aquela qlle thês têÍos dedicado.

A nossa Conferêneia examinou os probtenas concernênles à nossa activiaaae no
campo e iêz uü balánço jüsto mostrando que ai o que ainda ã principal ê predomina é
o nosso atraso re-lerivo e que os nos6os nvânços sendo p"ucos, sà" importantes e permi

lern, ã Iuz dá6 d:recrivás definídás, s.ânhar um Brândr' tFmpo que Íoi Perdido' e perdi
oo nao por via dâ orsâniza§ao negionsl de Li6boâ, úas de outrâ organização do Partido
dê onde os concethos do norre atã apor6 rân estado dependenrês.

Exáninou a nossa Conferência o Lrabâ1ho que a 0rganização Regionsl do Partido
tem d€dicâdo à educação,.à elevação da coociência e organização da úu1hêr lrabâlhador&
Um trabalho quê urge deselleolver ainda mais, melhor e mais depresBa. De!-se 8rêndes las
sos partircularmênte nos últimos 5 meses no desenvolviÍrento da nossa actividade íêste
callpo, passos qüê estão desde jã [lateriâlizados ns deiegação das nulhêrês ã nossa Con-
fetâncía, no papel activo que elas tomaran,a p4nÊo de a prin[ira inscrição pala deba -
ter os probleftas em exame !e! pertencido â uma camâradã,' nulher .

A nossa Conferincis debruçou-se sobre um Rclat6rjo gue "ão mcrece,-r a aprovaçào
unânime, nas que deve ser apticsdo côm Iirmeza porgue esse Ã o qrlerer ria conferêntià.
Podêmos ter opiniões divergentes, opiniões difere tes e aré opiniões oposlas, mas una
vez qll6 a otganização do Partiílo ilecide e decide bêm o noíso ilever é aplicar essa 1i-
nha, htar por aplicar o qu€ foi definidoráfim de quc depois os lesultado6 práticos
venham nsÉtrar onde Íesidiâ â verdade e onde residia o err:o. DenLro de um Partido Cg
rnunista tão conheço outrâ diseipliha nem conhêço outrâ filosofia po1ítica que sirva -
ao pro I el ari ado revoLutionãrio.

Ttata_sernão de u$ especto essencial dâ âctividade do Pârtido, dos que foraÍr a-
qúi discütidos,mas de unl aspectq sêcundãrio e é o qüe diz respeiao.lo âpáre1ho 1egal
do Paltido. Em minha maneira de ver,não se pode falar do âpáte1ho 1egê1 do Partido,
seo pofinoa clarâmênte ã frente; de que PaÍtido sê trêta. Se se trats de um Pârtido ebi
torelista' alê uÍL partialo parlanentai e parar.lanentar, ou sê lrata de un Partido comu--

nigta quê jamais chegarã ao poder peios meios legais. Se se examina o problema do tÍa-
balho 1ega1 do Êartido e do aperelho 1ega1 do Partido fore dêste enqdádramento estaÍDos
a dêfêÍrder uua concepção de partido que aão É a concepção dos comunistas e po! outro
ledo o nos3o Pârtido tem umâ linha quanto ã actividadê a dêÉeÍrvolver nas sedes, lras o
trabã1ho lega1 do Pártido não ã s6 o tÍsbalho dâs delegações, o nosso tÍabâlho legalas
aeIrtâsobre vãtias pernas, urne das pernês €rn que âssexi&r , trabnlho 1egâl e o aparelho
iegal do PartiCo. É electivanentp as deiegações.

Trêtâr do âparelho lega1 do Pa(tido slngincio-o às delegações, significa abrir a
porta para que os oportunistas se iflstalem nês secretãtias e o pátiido Dêrcá de Yistâ
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À revi6ta teôri.a do Partido d€\'e rnclhorâr 'J seu trabalho. O seü trebâlho não á ainda
bon, pê1o mea"s não ã ainria L-r que ô Fartido e:rige, nãs. tem roe1boÍado atr:avás de un es-
forço que podê sel notâdo p.r to.tos os quadÍos, A Revista le6Íica do pãrtido dêve 6er
ápoiada, 6 uúa-tarefa dê todo o Pâ1rido apoiá-la, e não po<le sêr pôstâ de pêrte. llo en
tanto, 6 sem divirla no Crgão Centielr ír Lurê Pôpular, qu€ deveÍnos concertrar o, rtossos-
esforço-s, áada a arne4Câ rlue :)ers"r Eobre ele,

Na otganização do ert!,do nai cõL.J1aÉ, na direcção do rrJbalho ideclógico e po-
litico devevros ssbàr comL'iaar a Rêvisr4 teóíicâ do Pariido .o!,i o 0rgãâ centrâI do Par-
!ido, Beídô que !) que é iiccisivo, o que; fundanentaf, o que á essencial, é efectivaÍEÍl
te o noaEo orgao cer]lr3l.

À nossa Conferêrcid exaDinoc os novos âspectog que reveste â luta de classes ms
quatléis. ê bascs da avi açào e da marinhâ e traçorr u$ caminho bâstante ê1âro, precisopui
!ó jústô, para êvançar no Íiêsso trabalho. il tlabaLho nss forçâs armâdâs da burguesia, i
gora qüe elas êstao err reestruturêçao, é uln tiabelho absolutáflente esseocial, porque o
iniÍíígo preteráe esirltüta, urias forças ir;radas para resolver a crise ãtravãs da for
ça e inpôr aos operárir-., o,,s 

"n*ponã"o" 
c ao povc trabâlhador uma solução inteiramenl

te aÍrti-operãria € ânti-p,rrulsr.
Natural á que um PBrtido Conunistâ cono o nosEo, que nunêa vendeu, fleEt venderá ê

sua classe, se dedique ã tarefa árdua, nas preciosa,de o.ganizsr os filhos dos operários
e dos csripor.eses qur esEão na tropa . N;c tei,,oÊ rêceiô de o {iizer, somos e1iág o ínico
partido que Jiz qur i IIe!isô râzãr trabrllo lolÍtico nãs forçâs ar&adaa, e acteBcenta
en:Íe os 6irldedos e os naÍlflLei):os e outros niiitares anti-ías.1stâs ê anti-§-cia1-fs6-
cistas. os outroÊ Partidcs não o dizeF e negám-nôi Ínas não tcnliânos ilÚsôr:s, cles fazun
à eua r»d-r u t'rl,àlh.2lÍ l, qu,. ll,, Íonvãr, nós .rzemos o 1u" convé'r s. nrolêtaria
do, trabalhc qr,,,,! n'riio dru:ô, 41re ã n,,-ri to àt,iúo, porque ó u$ irrÊ.rtl:o, dado que é trm-
trshalho ccnruniste, qrre t!:r qr,e ser i,rorseg,:id,: na r:reis restriia das claDdestinidades,

.., iile.ia prãric.: rie qr,e os opr,ri.ios rão devem sair dos quartEis, õ uma ideia
que estã ccnrida no ^q-eirtõrio rprüv;.lo eque ne êúmFre ctainâr â atenção para e1ál{ão sai!
dos quartãis qcaÍidc as gr,--p.r:: são larLçe.das contra o povo, ê ums dás forúas de 1utá â s

doptâr, $às não 6 a única. Por: vezes 6 necessãrio sêir deles ê pot eezes 6 preciso di-
rigir â â1tual;o Cesso! !roFas de derltro dc1â- quândo vên actÍrar.ã fora,

E necessãtio rt$e eeL3 aspecro da ticticâ, querreferi ser a espinlu dorsal da ac
tividada do nosso liártidô, caral,jrr l|ão sÉij êbaÉrardada con facilid3des. 0 parrido reã
unra câbeça qu: e a rocria, ê sulr id.o1.íi.1, a tcoria rnarxista, â ideologia do proleta-
riado-rovoluciorLáriu u 1p,'lirica_tso<lamenral do partido, á a 1uz que oiienta à revolu
çao, e o fâr.l.prla-.r cl:1s\c "p"rãr:ia, ías ien uma espinha lJem â qüá1 o nosso corpo g!
DIa na aprrc*\ao pr,i.-c,r der:a Luz, .tc,rs, idcol3eia, dessa leoriâ. !t a espinha dorsal
on4ê Do, dô, ;,- i.1,,rt n.o.,,,.-.,,.,."serv.rlúcí , n-:,qo rrabalho, é preci-
sarúente ir fd.tica ê â t4lqicd »lr,. íoi dos asfector mais discutidos na nossâ Conferência
da organizaç:io'5pional-àá-:.istoa,Há una t.usa dos oDerãríos a. 

".""o 
pàrtião i ài"".""à"

dâ po1ítica ,: da t ári:a , l-.r8a ;ruú nic po,teoror uiriUui, , cutpas pr6pri.as deles, trras
que tenos de atribuir a n6s p'fipy;6., aunerra do, intensificarldo.a nossa aceão neste
canpo perLjcLiár,<" " ,,r...;.i. n;- .1i!r,,rp s Éctica, não É ,,o oestre da6ctica, nào 6
uD ProLesco) t:r"rbá.i urr ? r,..c dspeclos da úcrica, "te não po.ie djrigir coi-
sa Bentrunrs, rictuarã irarrido en alois, [udo ú qur Êaz c"rn.s pás não sà conunicã à cabe
çs e o,qre ..rL-ç,r :,r s, c,:rrni, a ao. pá.. I ; Éctica niro :oi discutida nem
â.proposito d.r nranilrstaçáo das nctriúÍgi.os, nem a prep6sito rJas acções po1Íticas inrg
diatas, neü sequer a propõsiro ds u. assunro -ioportan!ê quê á saber que medidâs práli
cás vamss tc,mar, Êartr unir- sob ufiá rlirer:çã, ünica todo o caudal do levantanento ispoã
tânêo das rassas, coJo o crudâl d( ,:uLns o ,1" Frót.sLos qüe desn"rtáIn aq,ri e acota, Tc
nao r€aolvcnos o Fror'1cma râcrí.ô à CiiJcil pcrler 1vânÇJr ráis, relhor e Íais depressa.

Por outro lado para â.ctividaÍte das nossas delegações tam;élll há uEls li,lLa e
êssa linhâ ã jí antiga, ioi objecto ,je unâ srandê 1ura, ãaão linha 6 o qúe FÍedomina no
nosso_Partidc, nrês:no lrr alt:!nizrçã: Regirn.l rle tishoa, ê ncstaÊ candiçôeS á natural
que íao pudessê hâver unaíliEiiiêde quãnto er tr&balho lega1 do paltído e ao apâre1ho le-
gal do Partido, Mas tcda-iiâ, í a pciír!ca que foi rlefinida pela Couferôncia que deve
ser firrre êDte splicáí:â.

À nossa ConferÊnci: ,leu iri:poriância aos áspecrcs re!â.ionedos coo a l&p(eÍrsá do
Pêttido, ôa5 não detr muita aterçãc a Lrmá pdtte da i,rlJ,rcnsa dc Pártído que ã a nossa re-
vi6tÀ teô.ics, râzão poÍque a-. criticas que lorarlr íortrcladss rne parecem justas. É pre-
cieo cornbaier os pontos.lr !::st.r ohr.i|.isrãs, ênãrco-1!i,,dicãiistas, qrre o revisionisnro
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rêtorrou e aÉpliou' que julgaor q're os operãrios não precieam-da !êoria e que o qr'e ê pre_

ciBo âcinÂ d; tudo t a prãticâ. f claro, a prãtica ê o critério supleno d'r verdêdê e

e de fa1!a de prátícâ poden ser acusadas muitas dâ§ nossas or8ani?açoe6, fiâ6 n:lo se po-
dê fazer irâdâ senão à lua de uma ciência e de tllla teorir, que ó o Marxigmo' se se des _

g!e6a a teoria Iicearos cegos e €irtregamo_nos oas p:ãos do nosêÔ iÍliEigo dê elas§e

No enLânlo há élellrenros,ainda que lmr pcuco dispersos' nos relatários e nas io-
tervençõês da nossa Conferência, qúê Perúiten §olueioíat! à contento do Partido e doi,
operãr io s, este assunto.

A nossa Conferência trãtou da nossa aeção nâs lÍlo Grandes fãb.icast acção e1e:
vaiia, acção.'1e grânile desênvcrlviulerto, a pont; de que, depois do longÍÊsso da Fundação
duplicou o nómero de cã]u1as de fãbrica dô Partido.

o nosso Pârtido organiza hoje, cinco rneses áFó§ o Cangre§§o que aqui nos reuniu
no dia 26 dê DêÊêrnbro, organiza hoje na área do distrito de Lisboâ o dobro das eelulas
que organizava naqueta aaia glorioea rla lundação, das c61ulas s6 nes 1o0 orandes rã-
bricês,

o trabalho nas l0o crandes rãnricas tenr mererido tm gtande cârirho € aPoio' do

Conitê {egionâ1 de Lisboa e á por isso quê e1e têm dâdo Êrândes passos. lstô rostra
que a acção â desenvolver nos outros , âmPos! onde p')rvcnturo nio tenha havido tenpo nêsr

possiririaaae de cal'uma atençã" " ur' ""iir,to 
iÀual. ao que se deu ãs loo-Grêndes Fábri

;ás, isto ÍÉstrà que a atençãá ê o .árirho ê dar nê§se§ outtos §eclore§ õ un:a necessi
daderpâra poder IrârchaÍ cofl as duàs petnas e Lálmonicsàmtnte §o distrito.

À nossa Confêrôrcis exâmitou o n:ovimelto dos pstudantcs, o molinenlo denocrãt!
co, revotr.rcionário, ecütra âs refomles da burgueÉiâ, Pela qüêl pretende cniar un n; -
c1êo diriBente de cães de fi1a, dê lacrics dos exlloíadorêi pâta diÍigire,n a exPlor:ã-
ção dos a.:ssos ôpe!ários: dos nossos .aÍnponeses e de todô o nosso Povo trabâ1bador,
e tonou üna posiçào justa quando pretendeu que essa nov'inentação do§ esrudaÍrtee 5ê
cleve unir ; movimL,nriÇão dos operári ,s ê.p I..rô o ial'o.

À nossa conferência, não por 6Ltiiro, "rbordou t ambãr,r a situação potÍtica actüal,
.r,ta sirrração que 6 de preparação acelerâdâ de uüã novs crisc politica, imposta pela
criee econômica aprofüfidsda e câvada quê exÍste e Ílârê â qual os partido§ dâ burgtresiâ
não $conttar! nenhuma soluçâo,a tlào ser a que seja inpôsta Pe1]] fotça' contra as massâs'

Ao cxanin.'rr u srruação politica, a Confetência Ê 06 eonferencislas cLânârtllt ê
atcnção par. q,,e ess., "ír"-rçà" õ exc, ter.t, pera a Rev"Juçio e É pior do que nuncr Pà-
râ a contra_relolrrção, Chanaran a atenção par:ê que o caráeter das ,rcvimentsçÀes de Ínas

ses, esFontâíêos ainrla, dever:r ser apoia<las e di.rigidas, semlesitaçôes, pelo nos§o jo_
vell Partido; que ess" caríeter denarrstrâ que no seir: dos cperârios, dos camPoneses ê

do Povo trebalhador talnbé 6 a of..nsivá 4 corrênte plincipal c não 6 a deiensivâ, o
capitúlâcionisrno ncm a l iquidaçiio.

l'losrrou quE nas rõsperas de uná nova crise, â claslje operária ten de dal provas
de una grande firmeza politi.ca e de Lroa grand€ clarividâncja poiitica, que não deve dei
xar-se isolar, qrre não devc deixar afâstar de si o aliado de que da necessità, o campq
sinato pobre e a pequenâ burguesia'.rrtlsna e rurài. Que a politica do Partidô p a sLra
tácticá deven acentár no estsdo c ná.rplicaçào das forrís e dos meios DâIá rtforçâr es
ta âliançâ abBoiulámente in,lispensãr,el larâ tesistiÍ eÍicazmerte aôs qolpes do ininigo
e desferir sobre ele Boipes cadá vez rnais denÉlidores.

Á oossa Conferência cnaalou a actnçã" f,ârã que as divêrss§ úraflobrâs Cos pârtido§
do capil&l êncerrán preDâtâtivos cônLr6 a classe opetáris, tnas que B altêrnativá ô.ue se
abte aos oper:ário$ não i de nro,lo 3]gtün escolhci entre a maioÍiâ presidencial e a &aiÓ-
ris de esque]:dá, en-!Íe â !!râioriâ constiiu(ionâ1 c qualquêr outrâ llaiôr:ia; qúÊ todâs e.s

Éês aaioriâs 3ão t€rÊativas dÊ coli€târ $ob a hege.,x)nis dos ÍÉvisioristas, soli á hê8e-
trtoria do câpital aonopol;sta dê estâdo oü do cãtitâ1 ptivado ,iôoopolí6ta' de 3ÍrÊÀinre.lt
rar o( 4iversos seüLcr,.: qu, t;r l.1r!x par: r.f"rçal ô ê,iLáJo, rafurÇír ss pôlr!,ras.
refoÍça. os ex6rcitos e reforçar u rãpt*r.áo; q',ê o Proletrriâdo de.je prosseguir: e hâ
je mais do que nüosÀ, "otir. "ú, 

polÍtlca eutóooma de classe, E sua via pr6pria, a via
dâ Revolução leuoerática e loprlar e da Revolução Socialista u que trão se.leve iludir
pôr nánsbrss de fal6os âmigos.
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Os partidos do grande caPitat rnânohlâo Prepataüco as condiçoe§ quc o§ levêo á

superat a crisé ecorãaica á sêu coniento. *ão ê possivel ã g.ânde burguesja, pelos Fro

cessos democrãticos parlainentaÍês, slpeta! essá cri§e, o ernPt;stimo â que lec§lre de Úni

bilião e meio de dólares que ê6!ã a sêr §eg,rciêdo pelo Soverno conciliador e trâidor'
'isociatista", u""u "*pré"iinlo 

6 grance, nras 6 u:na grande dívida. Êsse emprêstino dêsti-
..-"ã " 

ri""."i". uma dívida já ãxistente, nt "o1o, au 40 nilhõê6 de cônto$, que á o to
lrf ar,ro"ru divida êxLer rat É""" .rptá"tít* de 60 milhões de conlos, um bilião e neii
ã"-aãi"..", rir',"ncia e" dois terços a r:ossa ai'riaa exlerna e nD o!tro terço' 500 nrillães
ae U61aree, 20 milhões de contos, destiná_se â flo PrâEo de 10 ano§ pagarn!)B juros do eú

pr;stino.

Dentro de 4 âtos' se âs coisês nio soÍrerem á1teraçôe§ pg1Ítica6 mais radicais 'aq,. a1-p"1"1""r, "'-'ãi., at"ia.-"".".". "".a ,âo .o,o ,io'" aã'l?FIi';'" de contôs,
*n" ,,,pu.io. a 80 nilhões d€ contos e doii \,cssc,s bolses terá que sair tudo Pâra pâgár
essas dívidas.

Nos primeiros quâtro meses do ano, o cu§la da vída a;nrealou e'r' oerca de 40*,
36,42, segLrnrio os ria,ios ,to inimiSo, .{3iriôs que aão englohan slgurus 

'1âs 
rrrercadorias bã-

sicas para a manutenção rios operãrios e dar suas familir§.

N6s tinharos dito, tânt.r no Csnit6 CÊrt.a1. onde o assuato foi discutido logo
no clia 27 de Fevêreiro ou 28 dc levereiro) .olno no Comicio tie 25 de Matço Ê-en outrâs
realizaçães .lc násBâs do Pártido' qú. 1úc.liatamênt. apó* e- enttada eln vigor do pacote
dos 49 àecieto6 dâ fomê ê do .sbâz da Íomc, 3 lida subiria em rnédi-6 40U, áinde que a

burguesia dissesse que os eleitos .lá1,,É13r úrdidae sá se sÊnliâri1 ?arô o aro e qüe va-
r&s entrar no lxercado .ofiirm, que de\'e ser tslvez 11o prox]xlo §cculo'

llós denronstrãuos na ba§ê dâ ltossa eiÊncia e dos fâctôs, qle isso era absoli,tanÊn
te iopossile1, e demonstrámos ranhÉnr quc unê nôvâ .ie§valcrização ao escuao eta inevir{
ve1, àom todas as cooseqr.tâncias que trtlz Farâ â vida {iás Íias5âs' Áctrualüente, or'r seja
qusse mais de dois meses rlepois ãe o reteiirmos, â burgu€si3 coneça jã atrav;s dc â1-
gune sectores, â falâr dá necessidari.' ae uns flová dcsvalotizaç;o e o Ptrrtido do gover
io seg.indo a cantilens anterior raobõn or,'s dia que não lave::á raais desvalorização'

Bom: Nesse caso, ser:á que não será leita por êsto gn!êrno, í3§ pelo outro qu€ o

lú-dê srrbstituir ê dêmais não lloE deveíios Lleixâr ilullir, lo'que o iíiuistÍo dâ§ Finança§
o Sr, $edina cârreirã, 17 diâs aÍrtês .1i1 dÉsvâtarizêaão do ,:§culto, veio ã televisão, e

nuitos o terão ouvído E vistorÍâ§tIâÍ .roiao c1-â sirsÚ1utânente impossive) Procêder a qú1
quer desvalorização. Dêstâ vez, não puderian lanJar o charlatiô desmentír o que eles
chamam toator de desvalorização e enlão ,Íardãrs!1 ufl outro êlenenraF(iirc ctor do Ban-

co de Portusâ1, e qr.re aiiãs àonvóm.lizer, o'eo jí da a.lministração Íinanr*ira úo Bover-
no $aiceli§tã, fôzeüdo parte rla equip;r dú $r. Diãs RoEâ.

No nosso Psis nenhtn\1á nedidt ptitica, daqLrelrs que são c)itremênrenre siNPles de

tonar! nÉsr:o côm o governo qte lá e;tã, n.nhrrrna medida PÍãticâ palâ solucionar a cii-
sá É tonaca.

Fledidas extrelrarEeflte simples, cclno eviti:ir que 50 toneladas de sardinhâ ecârapau
têflhaí sidô 1âíçàiios ao',xâr Rô diã 25 de l43io elr Peniche, polque o . preçc dáda á. âbun_

dância da faina, cescer: côlocasdo sit.4inhá ê 3 cêLáPaú & 5$ü0 PoÍ q'uilo, Uma nredidá tao
Birtrples como esia, nedida quê Íreú seqtler' êr<igiâ Írigoríficos, q"e não cxigis eequer ura
una Éspeciâ1 rede dê frio p-râ resclver, ãindâ qüe eÉsa reie sejÂ evidente§ente ne'essâ
ria, uo problema tão sin""ples corno seria enlreüár o Pci)i. ãs conse.vas oÍI.ie âs ülulhetes
não'têm trabelho,um probiema tão sinplês de lesuiver .omo scri-ê' jã que o P§i'iê voltoü
ao úaÍ, distribui-1(] pelos 500.000 JÉspmpregadosr cuja boc,r nào-tem que co':er, Pelâs Í)ll
theres e cÍiànçss de§;es hor,enE rlue esta noite n;o sâbcDr como 1'ãÔ r'rstâr a fDne, mêdidas
tão siripics, "à lâ, -iã q,l. rio su psdê espetaÍ qrre r§64 geflte uste a folne áas operários
como sêriâ t.ãnstorúâr, ao nienôs itto, e{r siubo par's e-q nosslls aül1{!rÂ§r :{enhomà desge§
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medialas prãtícês intêirameÍrte dê Íefoflna, que não exigern a toúada do poder político Pelo
prol(:tariado revolucionârio, nenhuaâ destas oedidâ§ prãtices pode set tomada P.1o gover
.,o qt," existe. E no entãnto; o governo que existe não se esqueceu de ao passar por Pe:
íiche outr:o alie, dê prometêr tal coEô para os pescadores da Nazarã, uln novo porto denaÍ
pêrs ?eíiche, s6 se foÍ para não cheger sequel ê descâlregar a 6ardinhê qüando houver a
bundânc ia.

uln goverÍlo que faLa !:uito, que aliás fala de aais, qr:e não sabe fazer outra coi
sa seoão fa14r. me6 que não é capaz de tomar rnnâ nedida paÍa mobilizar,ao,sêrviço da e

coEomià portuguesê, p"""o 
" 

.xprà""ão, ao serviço do§ que trâba1ha8, não 6 capaa de oo
bilizar à qua"e dezena de nilhões dê coÍrtos ináctivos que tán na pr6pria Caixa Geral
ae oop6sitos, que não á câpaz de impor uma medida tão sinples- como seja, Pois se os ca
pitalistas têm a1i este dinheiro o governo não os expropia,atÉ lhes pâ8a o juro, o juro
àa L:i oe quiseren, não faz nal potq"u o j"ro 6 b.ixo., :e".p"ga ne§se dinheito e use-o
para fiaanciat noto6 errp!êgos.

ts!o são nedidas que não resolven o fundô des contradições dêstê sociedede, mes

são tedidas de rêforha, quâlquer govêÍno' desde que nao esteja atado de pês e Patas,
qu.lquer goverrp que oão esteja incapacitado de fazer seja o que fôr, quelquet govetno
qr.re não falisse, poderia efectiváínenle lomar:.

E ale resto, porqrre ã que os pr6prios bancários não teúlem o seu congresso para
eles _pr6prios aprese[tarem as D]edidas-para â Sestão dêsse dinheiro ? Porque 6 que oslr
banciirios tenem levantar-se para propôr soluçoês ? Porque é que os bancários eslro !,-es
pera que os revisionistas taiarn.i"so " ptopont,a, soluçoes que sào contra os bancários
; são contra os trabalhadore;? Porque õ qr.re a nossa o;gânizaião de bancários Perticulât
m€nte a de Lisboa, não á capaz de neteÍ ombros a uma târefa cono esta? Porque é qüe a
Írossrr oÍgaÍrização dos Seguràs náo ê capaz de mobilizat a sua classe, não 6á pâÍa o co11

trato colectiv;, não só para as questões da PrevidAncia, nas para pôt de pá um congres
§o dos trabálhadores dos Seguros, onde os capitai6. possam set exaninados, coÍrtrolados,
e pe:o menos aprêsê1rtem uma solução que sirva os operãrios e os trabalhâdoles ?Porque
esia solução á r.r:n poderoso impulsá paia a movlmeatàção dos operários. Áos operãrior
abrerrse petspectivas. Àos opêrários mostra-6e-lhes caninhos. EIê§ ganham confiançâ Iro

seu árdâr:.

seu .rndar.Não e s6 candjdptar-ae às eIe.içõee sindicais,6 tanbám tratar dâ prática,ã tra-;
tar <la política, à propór soluçois, e âvançar com progrs$as e rsso !emos nds que !azer.
Não precisanos de estar à êspera que os sinos loqueft, devenos tasrbám nesses camPos ao-
dat Íuis,:nê1hor e nuis depressa. E devenEs oúsar fazer porque no diâ ellr que os lrossos
banclitios ousaÍen fazer, as nassas apoiaÍn, potque no dia en qúe os Ílosso§ lrebalhêdo_
reÉ de seguros ousarem fazer, as roai"es-apàiam, porque nos dias em quà os nossos câne-
radat; das enptêsas intervencionadas se leunilêD nunÉ saIâ pâla aplicar a directiva em

10 pontôs saída da reuÉião das 1OO crendes I'ãbricas, e1ês concerteza que JÉo -tomara he$êrnonia, a direcção, e liderança do processo de luta contra as desiatervençoes e

cont;:e ês pr6prias desnacionalizaçães qu. .o*"çrt jã a esEábelecer-se. Hã vãrias maoeí
râs de üatáÍ pulgas e há vãrias rnarieiras de desnacionalízâr, Podehos desnacionâlizar tu
do o que estã nacionalizado sem desnacionalizar nada. É uma manei ra muito sinples 'Que^n
do o c6digo de investi&entos privados permite que llln banqueiro, flomeâdarnente pottugues,
crie un banco no eslraageiro, opêraído en Portugal não ã preciso máis nâdâ psra de§oâ-
cionâ1izar os bâncos, o único que sobreviverã é o Baoco de Pottugal e rnesno assia nao
6 seguro, portanto há dn:ilas fornas de natár pulgas.

lÍas se os riossos camâradás ". t.ún.*, discu!€n na bàse da po1ítiea, por favor
deixenrse dessas histõrias, dê contar histórias que não tãm nada que ver con â políti-
ca , conten as histórias que são a síntese oa poiÍri"., conlem as experiências concre-
tâs que tên quando elas penniten avançar, mas náo conlen historlás que não no§ serven
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i:]ra avan§ar, façaÍr um esfoÍço, edrrquem-se, ãs hist6ri.ls, o nórodo de contar hjsrória6
r un rn6ao.lo extreoâmeitre educarivo, nas quando ds histáriâs educatr, qüando as hist6rias
r:lsseducaÍn 6 o m6toao pr6prio do Sottomayor Cardiâ.

Os nossos eêrnatâdas das desintervenções deven prepárar-se r:ápidanente. Dssa po-
,ítica se tiver pelâ frenre uma firme resi;rência dos operirio.-, uÍs unidade que pa; -.r3 pela desrituição do sêcretariâdo revisioniÊta existenrc pará as emFresâs interven -
cioaadas, se ouaare& lular, vão obter o apoio da mâioria, pàrque a ruioria alos trâba -
lhadores oãc_quer as deslnteneúções, quer âs nacionalizÁçães, porque a mâioria dos Era
,âthâdores não qrrer o pact" social, qucr e lura de claqsei. porqrrc .: oaioria dos rra--

l..,lhadores vai compreender que nós ienos r.zào. A íraioria do" trabalhadores compreêflde
;,oji: quê a 'rossa politica pare as nacionálizaçõ€s eia c€rtâ, ainda que nó" não ios"er»s
. iDazês de dirigír a nêssà nê aplicação daquela po1ítica. A maioria dos trâbalhadore
.onpreÊndê hoje que quaÍtdô nãs defendemos as comissões de trab.alhadores tenos razão ,3rr r quÊ lrao iossemos capaze§ com â nossâ julentude, con e nossa inexpcriênciaCe aoli

Lr e Ji.irqiru más.ê; apli.ãS;o daq,,c,, no1i,.o Ê porL.)nro " náioriê dos rrâhàIh;d;. c !'âi ,.,,"rp"eônder q"e n6, t"nos razao ra.rbóm.

ütn cámaradá rcsso, convidâdo à nossa Conferênciâ, porrântc, aá ã militanre do
rsso ParLido, &as trabalha $êjhor que r,uitcs nilitantes, enviou-me una lista das em -

I resas qua vão sar desifiteivencionadas, lista que ã cfarÁ não $e rrata de sêr discuri-
Câ no conselhc de ninistres mas apenas no estado maior rlas policias, essas rão: Crupo
t:a Prainha no Algar...e, a Crão rarã, a No.!â lioret, o Grr,pc rurin Cluh, â e$presa Mãrino-,es do Algarve, a l-usâlite e a Maionbe, são poÍEânto as que se seguem. noml Devemos rer(anarêdas talviz nà toralidâde destas êljpresas, pelo nenos sifiparizantes. porque É que
r,ás não nos reuninos? Não serã que os tràtrftuáoins rlo crupo dà prainhâ e os iio Turim:.lub q.rândo soübeÍem que os da !.{âionbe, os íla Nova Horel estão a aplicar a nesmâ polí-icir que eies, resiÊtêfi efectivanente a tirdo? Nós estalltos convenciàos que sirn, Trata.se
iJrtanio de apli.ar unâ po1ítica que é a política do partido,de fazer da tãctiea a espi_r.i1â,dorial do nosso Parrido e issLr Íoi o q,re aprendemos aqui, nr:sta Conferôncia.Una iànrerêntia Jc urÉ srande ioportãn.ic.

4,:s pr6ximos dias novos desênvôlviftenrcs da crise sc vão verificar.Ê ireciso qre. Confctincis prestí'arençâo e prêsrcu, ;ue nào.leve-^s deix.,r embarcar nos trarcos do
'1iftleo. frmos o nosso própri" barco, o 11osso pt6prio rumoro nosso pÍõprio nort€ e os
. rssos p.oôrios conrsndantes.F lrêsses , e á nesses que confinúos . á u""us que seguimos.

+ lurgucsiá escond.,r que hoxvesse urná crjse o quêsê quê êra enforêâdo de acordôrm o coLirgo da r.1ár j nhi }lercanLê, c primeiro que se levanLassê a dizer que havia crise.r dc un nonr,nto,pâra o outro o§ partiÍlos do |;ian.tc capiEá1 come(ân todos a falare$ cris.. Bon, i.ono r:ôs tli.zenros no nosso e,tirorial'do nosso i;;" p;;;i;;,-;;"i.t-p..q,*.ià;
1'rrelldes:rem e concordêsseú coír os poÍrtos de visEa úo pCTp, rnai ; porque etes pretende&
. r,ra qr,,'lr.ar ú rer:eoo à pr"paraçào dos operários, praenáenr ring;r q". " .ri.. ; 1ãirL ), qunauo a crrs. pnrrtr.a nao e ainda isro. t jã unla .rsudizalio dá crise nás Íalta,,i:,i_::.1::..9:-:ll; li: !i?ia o nos:" iitoriai q,.-,. n,6,;.'," ";,.";:; ;;i§á-;;
I :.,,::. rris, v,rc^â!srsrlr à repercussâo ir crjse ao uÍve, srir,s.,. e i" grandes mano_ir-ás rrrllt.,cs e nao e exactame[te isso que acontêceu? É. f i oq,,e vai continuar a aonI ^r.r,

Á I'urguesis podê chcgâr â um acordo porque lhe nãc É conveniente âindâ e de cer,lIl,ên"I]tn,ro1he.,.onvenienroêíndaô|ást.lr
rr dô governo sociálisrâ já soou.O dobre de finacios po. ."". gou".no já t"".;.f "g;;;-u:na quês[ao de esperar que o saêrisrÀo deixê dê rocar e nessa altura,dãs"á a ".r, à g"lrr:no quc teli a mâniá que ó inaependente e quê pode sovêinar eorno qurscr.

. A burguesiâ vai prop6rainda novas soiuçiies,una solução possÍve1 se a crisepermane_::: com..;ai pê.oaneceÍ ofectivamente e vai àesenvolver-sé e àprofrrnaar-se a crise eco-
rriniga, rm nova solução serã as eleiçães gêr.ajs. o prolerariado .or"ço a âparecer nârja ccrno ns naniíestsção dos metatírgicos, a manifestaçÀo dos rnetalúr[icos junta-se a
um ôutro tipo dê nânifestâsões,pode ser. a rnani.festação <{os trabalhaijores dâs êÍrpÍêsÂs
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iotervencionadas , poale 6êr d; âector ila construção civil,pode Ber com Ílâis probabilida-
de a dos texteis cüjas enprêsás forem mandâdas deixãr cair e como no sector dos textds
9OZ das eDpresês são pequenas e mõdias empr€sas, significa ísso que mais de 5OZ do rro
letariado desÉes eaprê6as vai ficar sêm eÍIlprego, É natural ilue êIes lutem e pode set
qsê o sector ieediataÍnente a seguir a trsvÂr 1utâs, rijas râdicais, no sestido que vão
ã taiz das eoieas seja ptecisamànte o sector texcii, oi o "u.to. da electricidaáe, ou
o sector das empresas estrangeirás, que é o sector que está a explodir e quê nãg explo
diü aindâ de âcordo com,rma orientação jDrta para os operãrio<, porque o nosso pârti=
do ainda não conseguiu rnas já esrá e fazàr r.rn irabalho üom, pãrliaularne[te flo Distri-
to de Lisboa nesse câmDo. pois esses sectores todos vão concerteza pôr-se en luta e â
experiência $ostra-noB que essa 1utá nesmo êxpôntânêamente se juÍta. Qual ã a experiên
cia que nos mostrã isso? É a de lÍâio áe 74, É, a do Verão de 75. Ênfift ô toda a expeti:
ância principalrnente desteô iltioos 4 anos.

. NeEsa altura o inimieo pode tenlar ta1 manotrra rlas eleições Bêrãís ântecipadas
pará-que? Porque sabe qu€ á pequenâ burguesiâ se vai afás!âr com esse aparecimento dos
operârios etn cêtra e que pergunt.ando ao pe.lueno burguês apavorado,se.À saida, quâ1 ê o
Eeu voto, e1e diz logo j''PPD, CDS, oque quiserem, tudo nenos o proletâriado',. pois beml
E preciso Lrsbalhar, n;o Dara o voro: mas psrâ oire â nequcna burguesia ío seu conjun-
Êo nao tenha que dizer isto do piol.etariado ê isso dêpende da.:êção dos comuÍIisiâs,
nostrâr: a pequena burguesia que e1a não ten sâida fora da ditecçào e dâ áIiânça do pro
1etãriádo, rrrostrar isso âos eamponeses probres, mostrar isso á pequena trurgue"i" .uiaT
e ã pequena burguesiâ urbana. E i*portaotu nos;rêr isso,o qu" ,àrrh.r, canaraale íanorarã,
que parâ ôbter o voto da pequena burguesia urbana nas âctuais ôircu.stâncias bâsta
- prl_ucipâ1tuetlte a pequena burguesia urbána - bâsta dizer-1h€s que se eles não dào o
voto no dia seguinte não têm gaz en easa, assim cofio e1ê não r€si;te a 6lloras dênt,:o
do nosso pr6prio Partido Bem refeiçáo, natúralmente não resistirá 6 diâs seÍn bárho e
sem manteiga.

Para essa manobra temô6 que êstár prêpârados e não só preparados perã coüpelir
legaloente-ôaE eleiçôes se o partido o decidir fazer, nâs funàameÍltqlmênte preparealos
para dirigir a nossâ classê nesse6 conbates e nrostrai .lue os arxistás-leninisias _ãoos tn1êos que nos momêntos em que a classê operãria quer arançâr ávançam coÍí ê1â ê que
nunca a trai. Umâ outra hedida das que o ininrigo poile tomar é-o governo bonapartisia oilitãr, apoiândo-se precisâríente nas heeitações ne;sês nedos e nelse pânico dà p"quena-
burgue6iê, e1e .afastâ os pattidos ou seja ,seja.riscándo-os do mapa codo o" pinocfrets e
todos os bonepârte§, seja deixãndo-os no rna?À mâs Rellt poderem áctuar. E$ qrjaiqúer dos
casos o governo dos- técnicos,rlas preporênciâs, tlos militares o ãpoio dás io.çás ,rmraase 6ob a dÍrecçao dobonaparte que podê ser qualquer indivíduo , do mais inteligente aomáls.serv1I, sob a uirecçâo do'boflaparte imporã então, a verdadeira face da diteiluraquê la exrste áinda oue âgorã se âpresenCê comÕ uÍ pod€r deoôcrático parlsmentâr, queT
di4er a conlra-revolução burguesa uêm várias caras, várias úáscârâs, a fascista,-a-so-ciêt-fascistâ, a liberal dernocráricá burguesá parlanênlar e sinda a boarpartistá e oproletâriado deve sêber identificar,como estâ ConferAncia estudou quâ1 é a eispa,â feeá.tráscsra qr,e o inimigo afivela en'cada Ííonenl o pãra o a"smas"a.a, e o combatêr com etrcacrá, o combater de uma fonnâ correctâ

.-. -A situação ã boa pata os operários, contândo {lue o combate e ã luta contre o rDs
soinimigo principâl, o revisionisino, o revisionisno no seio dos operáriôs, 

".""i"i.A;tro no pr6prio seio do Partido do prolerariâdo, porque e1e 
"*i"t.,'..ri".ãã ;";-;;;; "g,bate_seja âproÍundâdo, seiá âprefeiço3do e seja rravado sen tráauãs um coÍnbâte de môÉe.

E_a lutá pârã conquisrâr os onerários, oor Dersuadi-los, por pêrtinaz e tenazmente châ_
Ee-lo5 a conpreênder a poJitica, chamá-t.os â compreender Ê s ânlicsr a sua ciência, ã
e6sa luta quê lr6s têmos que sabcr tra'.,ar. Não há razão nesta l;ta por levênter falsos
problemas, c(nno o de saber se dev€mos organizar primeiro as fábricas ou primeirô os tÉirtos um ptoblemâ inteiramente fa1so. Ain.ta hã pouco dizia aos nossos.câ,!;rádas quândo
conv€rsava infoÉtalmente corx e1es, que,o hanen seolhâ parâ um 1agc,o 1âgo iuncione cono
um espelho, contsnto que seja de diá, ê claro,ou h3iá luâ. E que-o'espelho reflÊtê as
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árvotes, o 1êgo Íeflecte as 'át.ro."". r que se no lago houver peixes, n6s vemos os pei-
xes s êÍdat nae áÍvores. Mes é cláro que os peixes não andam nas ítvores, âssin tâabéfi
É falsa a.questão de'saber se devenos oiganizál primeiro as fábricas ou os bairros, o
que ê nais inportante, se s;o os beirros se são as fábrices. DeÍêrnos coocentrâr a nos
sa acçÀo oas lOO grandes fabricas, no p1êno, oo de acordo com o p1aao, o número que ã
p1áno indics que são as I00 grândes fábricás, creio êu, Devêsos preserver a nosss ac6o
neasas fábricas, lnás nào podenos abándonâr o trabálho no rêsto dos sêctores, o trâba-
tho tên de prosseguir, lnâis, nelhor e mais dêpressâ, ên todos os 6ectores, quândo se
iliz que se dêve. concêntrar 6rças, que se deve içsr a bandeira nas 100 grandes fábri-
cas' o que isso quer dizer é que toda a nossa acção em bairro§,eíD sindicatos,Eeja onde
fôr, ten que concentrar forças ali, mas não quer dizer que os bairros, não são iaporta-
tes para o Partido, particulânnerte os grêndes bsirÍos operáÍios, comô sãô: líarvila ,
Bealo, âEâdorâ, queluz e ulna sárie de bsirros existentes oode vive o grosao do proleEa
riâdo concentrado; porque os bairros exerceú -esDec LslnenEe os grandês bâírros opãiáriosle
a laÊo que ue reÍiro - exercem uma função inportantíssioa na organização do Partido.
0s bairrot perniteú, peroiceú-rnê e perúilem a quelquer de v6s, numa sõ noite, em pou-
eas horas, encher uÍ! carro coü s propãgándá cêntra1 do Pârtido ou Joroel e ir di,stri -
bui! a uxo bairro, isto 6, ir di6tribuir a lodas âs fábricas cujos trabalhadores viveE
naquele bairro, Se no dia seBuinte tive§se que ir distribuir o Jornel ã fãbrica, já eu
sõzinho não podia e tinha que arranjat rrais 50 camara.tas para diêtribuir ea 5o iáíricaq
tinha que arraajar mais 50 eútomóveis para dlstribuir nessas fábricas, e é c1âro que
o meu trabalho, trebalho de Pârtido, dispersâva-se poÍ entre âs no6sês pr:ópriâs úãos.
Eis a função que exerce o beirtó, É ainda para setvir a fãbtica que o b;irio deve ser
organizado e a fábríca por sua vez serve o bairro, ná ínedida em que sem fábrica não po
dê existir baitros orgânizsdos,ê por isso que eu diziâ,que contrãrianêntê aqr'elesq'.re pJn
sam que há uma contrariação absoluta eítrê o bairro a a fábrica e que á questâo de sa-
ber qual É o màis importánte funcionâm como o alesprevenido que olha o 1a!o, e diz que
os peixes ândaú nas árvores, Não andanr, é exaccamente ao contráÍio, e as ligações enEe
ê6tes dois problerdas sâo extreoamente sirnpleG de rêsolver, quanilo â petspectiva que te
oos ã una peÍspectiva de Partiílo. urna perspecriva oolíricá e aplicamoa ei.ctiuataente ã
t4ct ice do Part tdo.

09 nossos convidâdoe desculpat-me-ão e os caftarêdes que vieran as6istir ã trossa
Conferência, que eu rláo tenha usaào da palavrâ petâ fazer um o,rtro tipo de intervençãq
mâg era absoluLsllente ilnpossíve1 cr.mprir o $eu dêver para convosco, paÍa com 06 pr6prios
cônvidados, sê mê sfastass€ do teüla da CoflfêraÍcia. Isto mostra que não teaho outro re-
nõdio senão dat à Conferência da ôrganização Regional de Lishoa r.rrra grande importAnCiá,
porque eIá ten uoa BÍsnde importância pâra toalo o nosso ?artido e qúe qusndo se diz qre
e-preciso que e1e aíde nâis, Delhor e oaiÉ depaêssa não é s6 a Organização Regiooal de
Lisboa, ê todo o nosso Partido'que precise,

ANDAR MAIS, MELHOR E HAIS DEPRESSA.


