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lo.eupenÍg-prgposta ao Cons-elh.o Nacj.onal d.a tinP

À C.Permanente do Conselho Nacional da Ur)P anunciou publicamente a

oróxima convocação d.o 4a Congresso da UI-)}. Perante uma decisão de tal
importânciar rm eonjunto de aetivistas e aderentes da UI? não pode del
xar de s ào apoiar essa decisão, apresentar desde jâ um conjunto de re
fexões e propostas.

fmporta primeiro afirmar que tal decisão só peca por tardia dado a
grave situação interna da UDP e a falêncla de muítas boas intenções
expressas no 39 Congresso.

Sem margem para quaisquer dúvidas, aos olhos de milhares de activis
tas e aderentes da UIIP e de mui-tos trabalhadores que nela confj-am, o

fund,amental ê dizer de forma inoquívoea quais são as garantias con-
cretas de que este Congresso se trad.uzirá em algo d.e diferente d.os a!
terioresr rrâ certeaa de eüê, se taie garantiais não forem dadas, serâ
impossível mobilizar as imensas energias que existem na UD?.

Nesse senti,Co, é neeessário d.enunciar 2 ordens de dificuldad.es euêr
a não serem frontalmente combatidas, põem em causa a sefiedade e efi-
eácia do Congresso. A Ia ord.em de dificuld.ades resulta do faeto d.e a
IfDP estar a viver uma sÍtuação muito fouco democrática, dado que a
perslstêneia de prátleas sectárias e de uma coneepção cupullsta pro-
fundamente negativa, levaram ao afastamento de nurnerosos aetivistas,
chegando-se mesmo à situação {e reduzir a U}P a pouco mais do que al-
gumas estruturas dirigentes. Assi.ns ào abrir o 49 Congresso, ternos que

reconhecer eom coragem que a prática anterior foi eomprometend.o seria
mente o projecto d.e sermos o ponto de eonvergência entre várias cor-
rentes democráticas e revolueionârias unidas ee torno de um programa
de luta de massas,

L 2e ordem de dificuldades resulta do facto d.e a declsão de convo-
ear o 4e Congresso coincid.ir com o ürgiroento de grave.s difleuldad,es
no seio do PCP(R), força politica que desde sempre apoia a UDP.

Hâ que reeonhecer euêr no actual estado d.a UDP, a não se ter uma

extreàa prud.ênc-ia, pode-se cair era situações que eomprometam o projee-
to revolucj-onârio que ó a tTlP, debilitando ainita qais o campo antifas-
cista e revolucionário, Começa por ser motivo d.e séria preocupação que

a C.Permanente do C.I'Iacional da UD? surja publieamente a cond.enar o

semanârio ttYoz do Povo[ o ere r atrém de criar divisões artificials na
üDP só pode -qer enearado como um acto rle solÍitarledade a posições que

não respeitam a autonomia e clemooracia em organizações unitárias, seja
qual for o seu âmbito. .

?or outro 1ado, é da máxima gravidade que a C.Permanente venha pu-
blicamente atacar membros do C.Nacional e que proelame a intenção d.e o

\ fazer numa eircul-ar Íinterna cltando os seus nomes, sem sequer os ou-



v1r e sem ter'::eunio-o previa.menic o C.i',laclonal-, t)ado quc tais Cirigen- \
tes se limitaram a explicar publicamente a yazáo das sr.{as dernissões ou
expulsões do :CP(n-), a uaic:. atitude que a C.Permanen'te poderi.a tomar,
em vez de reed"itar prátlcas sectárias que sempre têm enfracuecido a
IIIP, era não se intrometer. nos pioblemas que surjam noutro partid.o, a

Que se referem e,s declarações condenad,as pela i.Permanente. No caso do
deputado da U1)P, .'cambán não se entende em que ô que as sues declarações
comprometem as posições da UDp.

Perante os factos que atrâs fÍ:am desciitos, os ac-uivjs-bas da UIP
subscritores não podem ooixar de expressa; as suas profundas preocupa-
ções, bem como apresentar d.uma forma funôamentada, al6iumi,s propostas
essenciais para ga::antir â llerioc::aticldade do p::óximo CongreBso. Este
doeumento é i;ambém ria nossa parte um comproi'ri-s;r;o de que:ios vamos empe-
nhar eom cleterrninação para qur d.e fac'co .,ossonlr: -;e r linl Urngresso e uma
UIP diferentes, eaT)azes cle corresironder às p::,;frnoas ae1:irações revo].u-
cionârias do nosso povo

0.facto d.e a IIXP alnda ser u.m irnportante pôto de a'bracção para mui-
tos revolucionârios e porto de referência para tàrgos sectores das mas-
sas trabalhad"oras, por ser Lr.rna organazação reconhecidamente antlfascis-
ta que defende os lnteresscs do rêovo 't,rabaihaoor, náo pode iluCir porém
q.ue tern estacio longe d"e corresponder âs sr:as liesponsabilidad.es e ao es-
forço de müi-+uos ri.os seus eictlvistas. Esta, é no fundo uma das nossas
preocupações,

I
Iuma forma sintet:-zerd"a, pode-se diz€r .que a actua-r situação de pro-

gressivo defjnhirrer:"Lo da ir:rP e .',-neapacid.aae Ce con-uribuir para a concre
tização r1e um autôn'b:-ci proJectc de UyridacLe pcpularr se carac teriza por:

1. Àrhe ár.menro qas principais b,r'-arh.;s po1ítii-.âsi
2. Progressivo ieslrg:rmento do movi-men-io oe m;:ssas:
1. llsvaziam(rn1-o oa. virralnteri:a da Ur f'euê, oo pc;mto de vista orgâ-

nico se tem:resumido a poucc mar-s do que es ôrgáos rl.lrigentes na-
cj_onai.s e distritais;

4. Àusência de I-rgação entre as r,â::ia-.; estruturas e de democracia
interna;

Com efertc, o '{-otal aliieamento r-1a l-a1;a. cLe narsas er:contra as suas
raízes na prática nolítica que se Í'oi sucedenCo ao ie Congresso. A U:D?
tem vindo ,;acla vez mais, actuando à margem rlas r;r,incipais batalhas
poLítlcas, a recr-iíriÍ lara acções desI igadas o.o centro de gravidade da
luta política -, fa.crir-L,ando assÍn a denago6;ia e .i-nfluência das forças
re formi st as

'm \rez de canalizr^r a sua intervenção po1-itiea na dof'esa das con-
quistas de Àbr11, lerlarrtandt um pode::oso movirne::to de massas, tem de_
dicado de formp::pcradica, âs slras fonças a acÇôes unitâ1.-,.as antifas-



cístas r êÍr grande parte üesligadas dâs aassâs e recluzidas a acord.os
pontuais de cúpu1a guêr send.o corrêctoe, deeLigadas da unldad,e na bage
não têm conseguid.o contribuir ;»ara dar passos no avanço da Unidade ?o-
pular ,

I'a impossibilidade üf f*aer, êesdle lâ, un balanço exaustívo.da no§-
sa prâtica desde CI 5q 0m#roêso, &pontaffiou algtrns exemplosl

Recordamos aqueta que ÍoÍ ê 6 a prlncÍpal oonquista de Àbri.I: a Re-
forma Àgrárla. Aquando ü* ofenelva reaceÍoil&rla burguesa para apro?6r
a l,ei Bameto na A.Repúbllca, a UI?, a nível geral, llmltou-se a çornba

tê-la através d"o seu deputado, ieto ê, Limltou*se a lutar no terreno
parl.amêntar contra ta1 lel. Enquanto issor &Ê forçae reformletas ôeseg
eailearam um forte mov*merrto de massa,§. contra ela, aparecendo cotso os
d,efensores da Reforma Agrâ.ria. t certo que oB criticâroos por não tê*
rêm apf,esentaôo nenhurn proJeeto-le1, nxas h& qut concordar setr ao ilenos
preferível terem sldo elçs a fazet-nos ess& eÍr,tica, enquanto lutáva*
mos cCIm as massas fora do Parlamento. Sinultansâínente desencaôeárnog
uma correcta campanha pela libertação de Rul 0t.Er€8, ma§ naquele ma&gn-
to resumÍr a nossa aetivldade â, essâ luta foÍ, ôo ponto de vista polí-
tleo, recuar d,a defesa das conqu.istas de Âbrtl mais avançadas parâ a
d"efesa d.as liberdades. Qüer d.iaerr âssüBlmos uma poslção reformieta
reduzind.o a luta em defesa da Reforma Àgrâr1a ao Parlamento'e, al.ám

disso, definimos como batalha central aquela que do ponto de vista po-
Iftteo era mals rscrrâda,

Reeorde-se ainda o nosso eomportamento d,urante as crieee d.e governo
que na práttca se traduzlu pelo imobll-ismo e total faLta de perspeeti-
va§. É assim QUer apesar da U.llP ter reeuado para a plataforma de Luta
d.os 4 pontos, eompreendendo correctanente que a correlação de forças
não permitia abordar o movimento de massas com a exlgêncla lmedlata de
umrrgoverno do 25 de Àbril do povorr, poLitlcamente se actuou eomo se
nos mantivêssemos na poslção aaterior, isto á, disse-se que o movlmen-
to de massas derrubou o 19 governo Ps, gue a dÍreita não terla poa
stbilidades de ir para o governo, m&s que apesar d.e tudo não erâ pos-
síveI um governo antifasctsta, restando-nos a aLternativa de .uma. trez
mals chamar o povo ttà luta de massastt. §ão Ee compreend,eu q.ue era necgs
sârio transformar os 4 pontos de luta em funüamentos para um programa
de governo, obri6çando as Íestantes forças polítleas a confrontarem-se
eom o movimento de massa§, exiglnilo, umq norra poLíttca para o país as-
sente nesees 4 pontos. 0 mesmo vem a sucecter quando a U))P compreende a
neeeesidad.e política d.e exigir e1e1ções gerais antecipad.as Já que, aquên
do a erise política sê agud.iza e ô governo STobre d^a Costa 6 d.errotado
na Âssemblela, flcamos sem nada fazerr coÍllo sê não tlvôssemos uma a1.-
ternativa para levantar o movlmento de massas em torno deIa. § hoje,
não sueederá a mesma eoisa, reed,Ltando anâLlses trlunf,alistas segund.o
as quaisr rtâ aetual coueS-ação de forças, o movlmento popular já tería



me§mo retirado a iniciativa à burguesla, obrigando-a a derrotar o seu
próprio Orçamento? E entretanto, o que de concreto fazemos?

Recordemos ainda as comemorâções do 25 de Abril de 7g ond.e se teve
uma concepção mais comemorativa do que propriamente de Luta. E hoje
nem uma presença significativa e ind.ependente existe.

Record.emos como se subegtimou a luta ero defesa iias empresas interven
ci.onad.as, como nos des11gámos da luta em d.efesa da Constituição, entre-
gando essa band.eira às forças reformistas e ainda eoÍnor rlo plano sincii-
ea1, fomos totalmente lncapazes de influir nos grandes movimentos de
ma§sas, remetendo-nos para uma posição passiva e uma presença apagada
nas grandes manifestações çue d.ecorreram, coü uma ou outra excepção.

Recordemos ainda a po1ítica eleitoralisti seguida em relação às au-
tarquÍas locais com o quase completo abandono a que foram yotados 06
revolucionários eleltos pelas 1lstas d.os GlUpry.

Quanto ao movimento democrático dos campos, eontinuou a manifestar-
-se a mesma subestimação poLítica que hâ muito os nossos Congressos co!
d'enam e afirmam ter de se mod.ificar, l:e facto, a i-ntervenção que tive-
mos quando da formação da CIrTÂ esteve muito aquém das posslbilid.ades que
tínhamos e só serviu pata demonstrar que os erros de sempre se mantêm
na nossa aetivldade.

Resulta pols que nos afastamos d.a luta em d.efesa das conquistas d.e

Âbrilr tu€ nos demitimos de influir na evolugão d.a situação política,
abandonando assim batalhas decisivas às forças políticas reformistas.

-rlesta forma a UIP foi perd.endo a sua ligação às mais largas massas,
que ê a sua própria vazáo de ser, e comprometendo cad.a vez mais o.que
se propôs no 3e Congresso: contribuir lado a lad.o com tod.as as forças
de esquerda para a concretização do pro jecto d.e Uni6ade popular.

A UXP s ào abandonar a luta politiea de massa§, Iogicamente não pros-
seguiu a sua tarefa de unir, náo só em cima mas tambám na baser âs for-
çàs revolucionárias. Basta notar a falta de apoio continuado a estrutu-
ras unitárias como a Àn?pA, o TCiiD e a FApfR

São estas aliás as razões políticas de fundo q.ue explicam a total
inexistência de núcleos e a completa desorüpizaçIo em que nocr êBCoD-
tramos, estando quase excluslvamente reduz{frps açç ôrgãos dirigentes,
os órgãos necessários para fazer acordos de cúprr.lü e tomar posições pú
blicas. Só assim se compreend-e porque tazáo a calnpanha dos I0.000 novos
aderentes não se traduzÍu em qualquer reforço organizativo ou numa
maior 11gação às massas.

Consequência aind.a do que aflrmamos ê o completo esvaziamento da vida
lntet'*; da IJll?, do seu funeionamento e d.a sua d.emocracia. ne facto, uma
organização como a lItPr possuind.o um caracter d.e frente, vive d.a unidad.e
das várias correntes e concepções que compõem o movimento popular. o
debate e a democracia tornam-se uma necessidade vital sem a qual á im-
possíveI elevar constantemente a unldade em torno da acção revol-u6ioná-



,:
rla de rnassas. Isto'é, em vez de a UIP ser uo ponto ite encontro e de
unldade para a acção revolucionária de massas, torna-se um }ocal onde
ê completamente impossível obter essa unldade,

II
Fol-9ln Congresso que reafirme de novo o carac+,er d,S frente da UIP e

o se.u -emqeg&gglo no lrojeclo de Unid.ade populaI.
Surge elaro que o 49 Congresso não pode jâ ser o Congresso que real-

mente poderia e se impunha ser, Já que a UIPr €m vez cle ter avançado no
que se propôs no seu 39 Congresso tornando-se uma organização verd.ad.ei-
ramente ampla, vS as suas fileiras desorganizad.as e as estruturas des-
ligadas dos seus aderentes. Este Congresso terâ de ser pois, por urn Ia-
dô, um Congresso de clara condenação aa prâtica seguida até hoje e, por
outror Qüê não reed,ite um certo estÍlo d.e comício, uÍn Congresso de re-
flexão e amanque para a verdadeira UDP que hâ muito nos propomos er-
guef , capaz ile eontribuir para a unidade d.as forças de esquerda pros-
seguindo o camj.nho necessário à eoncretização do projecto de Unidade
Popular.

Âssim hâ que ter claro as deficiâncias lnevitáveis que este Congres-
so ainda vai ter. Terá mesmo que ser enearado como um Congresso de ur-
gôncia para pôr cobro ao d.efinhamento completo da UDPr urrl Congresso q.ue

pelas suas decisões prepare em aetos e não em palavras um futuro Con-
gresso capaz d.e ser jâ, pela nova situação então criad.a, um Congresso
feito na luta, amplo e de unidade revolucionârÍa.

Propomos pois que o plenário do Congresso se real-ize já em finais de
Julho, send"o aberto o Congresso em Maior. de forma a permitir debater e
clarifiear com tempo as opções que sê nos eolocam.

Propomos nesse sentldo I pontos gerais para, de imediato, nos nor-
tearem até à realização d.o Congresso.

1. Salvaggard.ar a unisade da UDp

É necessârio ter uma eompreensão clara de q.ue a UDP 6 uma orga-
nlzação ampla, eom caraeter de frente que assenta num programa revol-u-
elonârio, send.o por isso um ponto d.e unid.ad.e e encontro para a acção
revo}ucionâria das mais variadas eorrentes populares e democrât"icas,
:-'efendend.er na UDP tudo o q.ue une esses sectores ponclo de parte diver-
gências que extravasem a unid.ade revolueionâria em que assenta uma CIr-
ganlzação com este caracter é de uma necessid.ade absolutar sob pena
de se comprometer todo o projecto que rêpresent,a a IrDp.

2,
Este reforço é imperioso sob pena d.a organização ser totalmente

J.ncapaz de intervir no movimento d.e massas e na situação polítlca, bem
eomo perder por completo.o seu caraeter de frente, fsto é, a U1lp resu-
mir-se-j.a cada vez mais a um eonjunto de estruturas superiores que tomam,

;osição mas sendo cada vez menos representativas da massa de aetivlstas



e ad.erentes que não podem expressar-se em nenhuma estrutura.
Nesse sentido, torna-se urgente que as estruturas superlores passem

clesd,e iâ a reunir reg;ularrnente, a convocar e reunir corn as estruturas
inferiores, reanimand.o a vida interna ila UD}.

3. Esta!.qleeer a d.emgcracia interna
À situação q.ue hoje se vive não ê de democracia, quer pelos mê-

todos. utilizados, Quer pela inexistência de estruturas ond.e e1a se
exerça. É ésta situação q.ue tem de se alterar, levando adiante o,funcio
namento das estrut'uras inferiores e estabelecend.o a democraeia,

. Belancar á UD! n?s batql-has polít-icas e. no movimento de "massas.
Sem levar a cabo esta t,atefa ê impossível alterar a actual si-

tuação d.a UT)P. É necessário pois que a UDP t A& complexa situação polÍ-
tica que se vive r eÍu q.ue os sintomas de crise polítiea e de reajusta-
mento das forças burguesas são bem patentes, não se alheie de intervir
politÍcamente, assumind.o a papel de clestaque que se impõe na ]uta para
d.eter a ofensiva burguesa e para d.efend.er as conquistas de Abril num
proces§o de acumulação revolucj-onâria de forças que permita rnanter vi-
va a possibilid.ade futura mas real de náo sô desarticul-ar a actual oferr
siva reaccionária como alterar a aetual correlação Õe forças e impor
uma viragem na cena política nacional.

Mais trabalho d.e massas, mais acções políticas, em vez do constante
apregoar de perspectivas futuras ej.s o que é urgente!

5. Garantir um Congresso- d.emoc_rátleo

- Que possa constituir um amplo campo de debate
rl,.politÍca nacional, sobre a táctica e as alternativas

juntura política no caminho da Unidade ?opular;
- q.ue nele se ja garantido o funcionamento d,emocrâtico das reuniões

de activistas e a eleição de todas as estruturas;
que seja assegurada a publicação e distrlbuição a toda a organiza-

ção de todos os projectos e teses políticas, desde que subscritas por
um número mínimo de activistasl

que o controlo e elaboração do respectivo. regulamento. sejarn feitos
por uma Comissão ?reparatória do Congresso, em que estejam representa-
das as correntes significativas actualmente existentes na Ll-D? e novos
sectores q.ue eventualmente venham a aderir no processo de Congresso;

que se deverâ efectuar em fins de Julho, abrindo o seu processo
em lllaio, dois meses antes.

ooo000ooo
Ao apresentarmos este d.ocumento não pretendemos fazet nem uma aná1i-

§e nem um balanço político completo, maÉ apenas fund.amentar politicamen
te as nossas propostas, d.ar uma contribulção que pomos à Aiscussãor êrll

vista a que o 49 Congresso se realize com ôxito, ultrapassando os erros
ê as deficiôncias que todos reconhecem.

sobre a situação
pata a actual con



Em nosso entend.er é este o caminho que se torna necessário percorrer
para alcançar em unidade o fovtaleelmento dA $S! para a acção revolucio
nâria, lias estamos desd.t $1 abertoe a conf,nEstg8 estas po*ições com

todos aqueles que estâs Sffiilmente emperüradoü Ao proJecto que é a ü!P
e no caminho da Unidade Fof;mlar,

Ao assinalmos este d*üffiento com o qual sffiesrdamos global.mente ou
nos seus aspectos essenclâls, não quêrenÕB ;ü§tÍtar as responsabilida-
des que a cada um cabem fiÊ sua acttvldade mÍIltgÍite. PeLo eontrâr1o,
eonsideramos também de abEoLuta necessid.ade parâ, êrguer a üD? que todos
os que têm tido responsabllidades, pela sua 3rátioa poIÍ,tlcar Râ situa-
ção em que se encontra a UlP, igua3-mente o façam.
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