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Em vir,rude da discussão quê oc pmt'ler-Às de organi:t4ão estão .r l-evênt.r:', quan-
to aos asDe(Íôs dà ôrí'ênlzêc;o nÕ iistritô- discr-ssào cue fo- -nterÍo'r:dd. na 1ê. Con
ferência ãcsta rantã ã aiscüsào qLe con' inuou a.o"o .pó. a ü terver-.ção do ceura:udã
João Madlado, terr]6 que exaninar a mãneira de vôItên a estê assrmto antes da Escola
Lermina" ; _-q're a luia entre às o'r'rs linhas rrr; tas vezes es@nde_qe sob qucstães epa_
rentênÉntê técni:as. Parec- oue os pl.obleÍEs de orga:Tização são questões tácnicas el
no fw)do, o que ná são duas iono:r"-ões de Pêfiido iue s,r»iaret iJ oivcrgê'ciar. Ainda
qr., u, Ári.ó= casos, seja o aesejà oe co,r"igi:" enc,s, á i.:rtaa= qua á isso, nas te -
rDs quê esclarecer as nossas posiqões reciprocas a resfEito dêstes prçblerlas de ôr8a-
n1zê(ào.

Sêria bcÍn que a Ésca1a exa,'ninasse qual é o dia em que isso Pode vô1tar a §er ds
cutido principal-'rEnte na basê dos prcblemas 1êvtrrtaCos agora aqui quando encerrou a
discussão.

As d-ifer€ncas oue há de orsan-izacão entre una eà]de cidade industr'i af e ês oL-I-

trus regiões do Éaís, er que nêdi ca a É:ecriância a'ia g.ranae cidade, coro-á Li sboa ,
serve para o rêsto dos disty'itos e er que rcdida selve, em que rcdi.ja t€rbêlr,a ex?e -
nj ência dos restantcs discritoç ser.v* Éara Lisboa e nâó serve, quando Ã que 6 crrado
6en/ir-sê do Ccinitá do Sectôl" DrDfissional e or.rando á o,.re ã corvecto servl'r-se desse
ccldté. isto 6" ouando ã oue oor \€les se loofa num Ccnr"itS de Sctor parê não orP.an i
,"" o É*.tiao é d, rao 6 que Dor \ rzes a eástânci.l rje ur Cori té dc Sêctor 6 indis :
pensàve1 pa:a o áesenvolvirento do Par.tido. üra sár'ie cê problemas ext'aêÍErl|ertte im -
pc,rtantes: quando á que t,r hospitaf co:c é o dc Cas,^rs, ioro há pouco texpo falava
àti o.u .1r3au Jorge, ou d. Allnquer, Ceve esTar subordüêdo i o{anizrção aa Saúde,
ou à org"ni zaqão loc?1 do Ccrni tã do Partidô e er ouc condicês !.Er\ospita1, cono ô de
Cascais. dev? cstal' subonlinàdo r <ir.re^ ^rgani:açÀes: i' orgari:ac:o d; Sàúde do dis -
trito-e'ã organi zação loc-af de Cêscais eniqtr" o'h.rspj ral §e in r.:gra e porquc ê qtc
isso é correctô fazer-sê para C-lscás, p=1a -q]"enqu rr) e 'l;ô - ccrÍ€cto [êze]-se parB
a frequesia de An:Dios ou de S. Joãô Bâptista ou de qualquer outrl c'oisa palecida .
Tein de se diecutir esses problenl?.s scÀ, pena de o1ia, rúÉ êsclerose Íenta1 ' nateria
de oreanizacão ê a otsanÍzacão vir.:rse contra o Paltido ern vêz de set'vir o Paü'tido.
Tudo isto ain:a esrí dcpendcnte d,,quc a rui-ão d': o.Em L:,rcão. isto é, o objceti\;o
para que sê ongani.. n"ir s.npro é .iaro. t'"6s não oodc#s reLr -ac orgoi; zêç;á a. Lrrn
foÍná dbstract l. Ici senpí- Úrra coica que aqü fo'i rercr":do e e unÀ cois: qLÉ se ten
que reÍeri r em todàs ,s àcasiões en q*' ;. i.Ic d' org"ni2'çig. A ^rgani zaião em lbg
tracto nào exiEtê- êxiErê a orsanizacão Dara certos finE c .r orirr:üa coisa a defi-
nir 6 os fi,.rs. P^rque J que s" iode dizor'qrr. u- Comitá de Secior proÍiss io€-1 cstá
errEdo? Qu.,'rdo sc ccrpreende q,.re o r -rn á não ory.nizar as élulas das cllpres+. Quán
do se .§noreen b or-e i úni"a n,:Ilelra dc rrednizêr ês emDresas é acuete Comi tá d: Seã
tor, por àxenplo á ccrnité a^" CerrânLi eos "o'A1g*". 

á -viacnte qrÉ esta organização-
está órrectJ porqire, senão, nunca pode ha"er-eálula dos cerâricos naquele-local- do

E6tes prcble-r"ês têm qr.re voltêr a ser disôutidôs atá assenttsr. ntnm corprEensão
nais aprofrndada destês êsár.rntos senão o mais naturâl á que cada o3rtrfEda resolva or'
ganizar co:ro thê eetecê e ccúi] ântende e distonceÍ, Ds Estatutôs para o lugar orlde
os quiser d:is torcer. Os c.IIt3] adas dêvcr! DerBlntpJ'sc porqu' Á ou. )s Es c,tutos da
nosà Parcido apenas füan os p--r,cÍpios' báàic"s , el-)re.,ttires ei nâo :ixr:1 outÍos.Por
qr-re á qLe os Esia butos dizen'no Artg-179 quê o Pàr-tid'se -'r"gani z. por cátul e ae tr6
b-afto ã territorialllEntê e deü,r ao critáào das orn+nizacôeã ,ristritais e outrê.s -a
manei.rd côro vão rlDlicêr esles dois orücÍoiosl i a rHne:r.r cor.n á: f arbitÉria?
Nào, á em resul.Lêdc d, frmção, Aplicàrs: êstcc .lo,s prlncípios en fr-.-nção do que se
LeÍr ê cuÍDrir. Ê 6'isto que LaÍDs oLê discr,'a ir r_,.i- vezps ! ne base de expcrj.enc'.s
concretas, e ver ern que fodida uma'experiàcia ã útrl pcüqLrê p!'rduz bons resultados
e em qlr ríedidê outra r>oerjência ó -Lniti] e qqsôru en izadr re'

Ju1Êo ouc -lsto dcvia voltêr-sê novdren+e a Jiscrrtir na basc destes aspecl,ôs cn
cretos paã que "s C.mit6s Disrritãrs r(nhar. i.rle clar" ideia do que ã otre vão fezer -
nêsta rn3t6ria pcrque estes prrblerÉ.s são delicados e inPedeo o desenvolvinEnto do l4o

\dÍento, irpedem a sua radicação e consotidacão, ilpedem o seu erlraizêÍêr'lto jr-nto ê,s
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Írâssê.s pcrr vezes Pôra c€usa destas colsas.
.1. . E é preciso .rer t.rnbánr que as questões de orgenização prenderese à ti:*ra pctÍ-

ti.rÀ r ouc dizem resoeito. Se exisrc ü-r" lÜüa ocl Íiica iLrsta' : orgrni zeçãc corrcs -
p.-rr,ientá á'-na orqaniza"ão jusrr. Sl erc'sre r-r--r- ' -nn-' -rotÍti co -rt'ad", c1.LáLici, oDor
tLnista ê orqani zacào carresDÍ)lJ,Ee t1ôám coreç; ? i')r-se de De. o que teme otler
nôs êssrmtos de c#arrizacào. " só .:lriLt têl'vie ] c,.re se vô' Js cr_Tos, cnqujmto que ntss

or.rest&s polÍticrs'ce.l se v:cm )s errrc€. N:.ra.riz,Tcãr ó n,üs difÍcif ver cs erYos d'
que á nas'q,]estões poIÍ1icrs. N--s veros qle os erros ce orran-iz'qã]_ existen quando Js
ôís.s nio'ouan.:n e c:.Tnís var:É'< ,rer.r,[1o qua] á - causa !v1Ír':ã d qurlcs erros da

organizacão. Mãs á mità ta.ryle que se con§egue iolrÉr úadidês p.1E endiÍeitê11,- quando
;ã;ãG;À u.ãr='i.' ji nã. ioruç;-. pc- exer.D1o, u- ..s à.'- " ae. airecsig 

-<i: 
ve!

to áe teste; havia prrrbiernas poIÍticcs que estivêrn êncobertôs nas havia. úÉ lirha or
ga'lizativa qtre estavã em rurcha e nLu'lca ae notava a natu.l€za de clesse des6a lirha cl'
ãanizativa ienão tarte. Quando se nôtou, urÍLf cisão quase estava crEênizada dentm da
Vento de leste e fôi rêsr,-D no ú.Itilo r,r,rÉnto .lue se pôde torÍEr ledid.:s para acab;rl, <cfl!

ê6sa .rctividadê cisionista. Porquê? Porque r, ininrigo actucu aqú de ulla fdÍna exfÍera
íente l$il: oãEqôir E)r crga:-riiar escondenCo os seus objectivo.s-" e'quanalo se ctcriEçcu.
a atacêr os mpectos ãrradoã da organização é qua a linha Pôlítj-bâ foi vindo ao dê c!
ma. Issc á exti.ernrrcnte inport:-ntei Nãc ástou, evidenteÍPnte, a cre1"' acuser ng,-üIum cg
ird'ada de estar a r.ealizar actividades cisionistas ' Não -é essa a ninha intenção nelrL

eu estou convencido qr:e isso assiri sej'.. 0 cert: ã que 6 pr=ciso discutir b'Jnj fonu-
la prirrçÍpios e vcr .orrl se deu:n -piic'r p^ryue sánão as confusÃes surgen' As conÍg
sões_ são sã confusÀes p.ta n5s enquanl. nao pcrccbet'[DF - Íras ' Pdrr os oDo]tunistas,ja
não sãc confusões,. sào desímios cler'')E de oroar iz'r o Pll'ri d_ 10 c ntÍErio do quê de

vaa ser.
: Não posso contiauar nist' P.ta nã'-, ocupar o-terpo desta Ccnferência Ítas ô assu!

to tem que- vfltar a ser discutidâ ,-nu vez qué estã a efltusiasÍÉ! os ca,naradás e a Es-
;h d";; ter em atênÇão esse êntusiásír? ná diso.,tsão, pcrque isso é úti1, não é una
chtsê ma.

A IMPORTÂNCIA DA QUESTÃO:DOS MÉTODOS ESTÁ !M QUE, UM4 VEZ DE

rrNlDOS OS OBJECTTVOS t XSCOLHIDOS 0S METOS, SE OS I'jÉTODOS -
NÃO EOREM CORRECTOS NÃO -qE OBTÊM VITóRIAS

Eltrmd. na nosc" Coriierênci a, 'Os tGt.C-§ Í1" lrrbtllo, dê Direccão e de Ectu :
do", Não á possíve] falai de todos .s -É tcdcs "e r:r$l'ho, d' direccão ^ dê esrudo, e

evidente, po"que hÃ tFntos -Étodôs 'lLranrrs 15 t 'rcfes c, cox4 as t'r'ef:s se'Írilhen -
tas tan#nr':ú'.rri:-}rentos ÍÉtôCcE pará resolver ê§ têrêfas ' O quê se p'..le falar ne§ta
CcnÍerência 6 depr'LncÍpi^c grrais qu-rntc acn- nÉ'-^dos. \ã- s' p"oe entrar concÍetàrEn
te em todo6 os r'Étod--s. p^r -xeroL-. f-lê1. nos 'rát-A = a. êut. críticc. A àutocrÍlica
á * oÉtà" que ie àesaolra en mütos- rrutr-ls mátodos, o Pensarento ten os sels ÍÉto -
dos. vaÍDS fátr ae tudo isso cono rétôdo.? llão poCerDs. Il, -lo entanto ' te[D§ de fa -
1a, nos principais, dê acordo com a nossa e4teriàcia, a exP:riàcia do nosso ltaba -
ttro. as tiíicuioades do nosso traba-L"^. ts:olar o ut.utr, dos nÉtodos 5 i;TossÍvc-L .
porque até o pr.óprio r-'Étc<tc 4c crdlar est' esqunlo ---s "Étooos - 5 talb&-, tra coisa
à"'tÀn"r'-"t. '*rr?rr:,rrr=.. 0s camaradas podiar:, 1og.,o pôr: n:s então vagmo falar dos má-

todos üCepenclenteÍEnte dos Jjeetivos à i.rd.p,,ãur]t,=*r'rte dos lÍEio§? E jã está aqú
urn assunto nal cc,l.rado.

vou apresêntar algtnls aspeqtos gerais dos rÉtodos, de accrdô-com a elPeriêlcia
eLie êu tenho e com o quê os düos camaradas m: emr.mica-'a'n, ras não posso fatar cle

iodos ,x rÉt.-'dos. A qúestã: aos r6toaos põe-se de u'r.r rnneira Íttri.to sinPles. Por-o@n
pto: a resÉitô da nássa Escola de Çluadrõs fomulôu-se r.úr: ideia-que podia 

. 
resur'rirse-assirn: 

anaiisandc o estado acmal da organização do Partido ao nivel cistritêÀ constg
tando que hêviê wn desfazament^ entre :lgur,s àistri+os en-rcIaçã' aos- 'utros ê.que 't
causê desse desfêzaiivnl) cstêr'i f no rel4t ivai:En Le fraco nivcl jdelloglco e po-Llt1c' oe

certoG quádms. o (onité Lxecutivo dô C.r:',itá C.'rrrrl r"sch,cu institúr.,Il]. lscola Pa
ra acelerar. iorrna.ão or-Lírica e iCe.Iíei o. g 4 ^rPuiz:qão dos luddÍDs lEsPonsa --
\/eiS Tletôs rlstricrj. istr á rjn' nc.1idÃ. 

-)'Jesra rrdi'li. n6s P-de:r)s ler âê perIultas bJ
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sica.s dê rrÉtodc que inpõejn 4 res.)lucão e quê, qlrêndo n6s êstudams a tEsôluçãô, tan_
bám escão ir:p-Ícjt"s. P^r cxenpl.. que f."z.r l.êr"i n s.lvcr r-r'r dcte!:.in1dê di'iculdê
de? - lrilreird pc'Eul rF. A rc,p"sta:: .:sc.lr d* lu- lros. P'ryue .! iê7enô§ ? Porluã
o atrazô ideolágim, polÍticc e de organizaçãc rêiativ.Tênte e alglr1s rlistritcs inF
oõe um desfazarÉnto 

'oue 
não oo.le sen ãuoer.aác de cutr.a E\eneira. Pãra oue fazer? Parra

ilue o Partia^ mrrclcã resm..'c-dÂn.i , lirij. o l'{ivinEnto,le RecEificaç;o ^êr'! de
wra fcrna cêntrÉlizada e se preendram as concliqões parã a furdação dc PaÍ'tido. Quan-
do fêzer? Ídeia e cetesninacão clo non:nto - agora, poique os quiô.r]s têm mais faciü
dade, pvque alguns que ü"abêLhan pcderq Fozar. fárias, etc, etc, . onde fazeP? A de -
tezr:.ii:-ração dô lugaÍ''depende rlas crxrdi.ções .bjectivas, Dodla-se fazer no Mirüô, no
Alp.anre <u erx Uf bôi, f,a -'^lhr u-sc, não por acas-, " c-:êd, do U sboa ptrd ' fazer.
oor cnde frzê-lr" i"tr ã- ô1r., nedidas- o'ral l cscalcrn.renao drs aÉcidas Dêl"F ô füzer?
E car..bár nr aplicrçào diito se seguiu'r-rm cleterr-'inad. nÉt^'lc. o rÉtodo de-pr-ir.e-iro re
u'rir o Conüté'Lrc.úi. ivr ê àprcvar e resr,lu^l r; a sepuir, rDbilizar as forqês neces=
sárias para pôr a Escolã :r:^ rensào; 

""', 
t".à'i.o lugar, I -,:'eqar a prep&Éqào po1Íticr

e iderlõp"ica da tscola. l-1 quâr.ô 1r€êr, dlst-ailuÍr ..s ocrpos por ncni tôres e os
cor?os cónvocadcs para a Escrcla, Im qõinto lqar, c.arÉça, a preiar.ação da Corferên-
cia, tratêr dês que"rães de segurmq. ) da ?Í\rtaganda da pr6pri a Esc\cld, etc, etc,.
Portarrto 6 o por ^ndc - ist" á, os trzDccssos Dôr onde cor.E(ar - ^c»1t'jnurr. f,naljlEnle,
ras não nencs- inportante, coÍó fazãr? E a quãstão - coro iazer - tratã dos !étôdos.

Se verifícarrnos as coisês, sinplificando ainda ilais, parE resol!€r qllalquer t-+
refa n5s te,'rns que p.rgutar ^ quêi teÍro. qu_ pi rgl-L,'rl ar ca.n quí rEi)< -. d.oois, co_
Ír: fazer,? nesotràaoi eãtes prouiemas, a qústá uãtá t.t-to.r,t solucienada-. É ' une
questão de verificar se êstá cer.tc, orrrigjr â1gims errôs e vô1ta! outla vez a apli-
cêr a directiva.

A i:rpor.tlnci r da qu-s rã 'os::Écodos cstá eno.r. rr&1 ve: d* t jn.:dos os objecri
uos , esco']h Ll"s o= neiÀ. se os rÉryl.s n;^ r-ôÍeí i.'ro. Lo" 1j- sq obrêm vitÃrias I
f, üútj1: C quaà-o p.de r:ârar 4 cabece e escclher n r6jq61ivr cqrtc ,1ê lural lanból
pode ter esc(l]]dCô ôs fêios côÍirec.tos pôra triunfar. I[as se os nEtodos foz€m er{Edos
êle nrmca consegue tairffâr.

Sê os carnaradas esti\rey-,n rrma fÍente de c()libate , po!' exeq)lo, e virem que u:r,
cêrlElada nosso vai ser. :ssassiaado gôr ú'n tir\c, p.,rque náo estí a ver o i:ri::rigo rpQ
-se logo ô problenl do rÉtodo: se tãm ter-po, êvidentemente qLre ldoptar-1_certos proceã
sos de CerÍal-ar ôque.Le inir.'i qa i nls se não têm terpo rerhr-m, nir se pftm colr preocu
p:çoes d. sua segur.:nca pcssoÀl e rr.lcên iJ'F/i atFnEnEe. Pcy-"nto, os Íttodoç +slaorc
iaóioraaos poar oá .»3éctivos e c.!n os ÍÊics qrie n6s teros, Não póaanos ar'loptaro r:nr rÊ
todo pêra o qua.1 não-tenos nêif,B de c!úprir. Se nós qr.rrenos, càro o car.urada l4ao di2
úra ilEgen que não se adaptà rnúto ã nossa reafidaCe r.Es que, de qu.1fqu3r rECor eu
vou FaraÍrds-.v: F preciso atravessar o -io-- obiectivo. São precisos neios pala ara
vess1l' a rio, ou a canoa lou r baÍca, ou .- bóía- ou ê cordr, o,l a sac9, .e.]ê ó que 6r.
_ li precjso w rétodo, isr" á ^ psccsso 1'elo quê-l sc solucionên os mios ê se exe-
cuta a tarefa.Estes Íeio6 são dêcisivlG. Após a Jefiniqã^ dos cbjêctivos, os r€ics
são coÍp1êtalEnte decisivos; não h.avenrlc nEao6 cornestos nada se colsegue. Supô.Àa--
IÍDs que LÍn c"Í,E adê c.r:Ete etros. Para corr Lt,ir, esses errrs á pr.e.iso :doptar r.-nr rÉ-
todc corrEcto. Se ô rÍÉtodo 6 er:rado, _o "a,prÀda 

n.a_,c-a ,rais corr.ige os êrrDS; se ô.Íé
trdo 6 corrento, o carlÀrad r corrisirí os êrÍlrs r nô cas \ rc scr Jma Dessoê aue queirl
c\)rrisiFsê. Pon crmsêslrinle - csic ornblenra d,ls rÉJodos 'rsslÍie una'iroortãnciá deci
siva io êxito das tar.cir:. :rá" +1",â, L:p"ss:'rrc1 -hcer ôxitos. Yárodr.c-rtador hã
possibi úda'res dc oberer êxir..

A escrLha dos r6todos úo 6 un prr,blera tácnico, cor,:, pFrece qu+do se fala des
tas côisãs. os ÍÉtodos são rÉtcdos ooiÍti.os e ideol5gic.s, nã" sãc 

-nÉtooos que se
Posgan adoptar por una classe ou por outra.
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Nós NÃ0 poDEMos .ADoprrR ,.r:1 MÉToDc QU,4LQUTR PARA ATTNGTR uM oB
JICTM, TÊMoS QUE iDoPTAR trl,Í METoDC DE arCoRDo CCIÍ A \0SSA I-
DEOLOGIA, DE ACORDO COM,l NOSSi POLÍTIC/,, I-]E 'ICCRDO COI4 ^ CLAS
srl QUt SERV TM0 c

A bur..quesi.: tarnbém usa cs seus r!átoaos e nós usanr:s os nôssos. Não há nerüulr'-r
seÍelhança entrê os n6toC,cs o\le-a elasse .,perária usa e cs tÉrô'as ctue a bLrruesia
r.rsa. 0s rÉrodor íla burpues i a s;o os b(xr: p.l_a .la, ôs rÉto.'os ,io ptoletariado sio os
úrims bor.s Dara o Drol:1êridd.. há ur.u list--ncàc c-Larà le clêsse cnfie or rÉEccos.oo
dê pêrêcer q,r. o prào Le"rr b "Éto:c á u'n ouestão .áoica. nas nã át f ',ra questão @
pehdê.nte _da nossa ideoloSio e . pncblena dos :Érocl r .stá rele:.icnê4o cc,F o cônhecir,6
to qre náe teÍos das teii a.r rea-Liaede, lds lc:s -,1 notureza, ]1s leis ,a luta de clê
se€) das lêis da socie.lêde. Sem "oúecer essrs leis ó j.rpqssivet resoh,er os Íétodos :
Por isso eu DôdeT ia. DJI.1 f.l].]i o-s rércvcs, 1oór..:r os n6rodos r- oLre li falêi cntei.
É oreciso conheccr ás'1êis f.n.lêr:renr ris L: irto ô rb\/ir:ên tô - a ]ei ás iia léctica: ó'
preciso saber qu. a prãrica esc; en prj,n3iro I uger om n lacio ao corüecir:enro; é pre-
àiso-saber que's, nãã nô6 .l igarrios ã pníri ca á "ir.possívef resol1/er qual lLl:f problâne-
tê1 ê o rF tôílo. f precjs) s:ber ?Lrc tss iie rs, ã?eser 4e serem rnia ccn']equcnciê âê nos-
sa pútica, tân "lrl: üfluêlcia u"r vcz mrnu.ri é,o:s àôs hÍE:1s. As ideias de vanÊuJrdf
têr, unra iniftrencla cn.ríe nd h rnsfor-iucãô da orár:r'cr o ocrrrco s'i_ n6toacs. r6t&os fi
gad )s ao marxisn, l- leninisrn - eo nrL.ri isrD CjrlSctico. e n,ls ni p-dencç falar de:
Íes toln:s, á inpossível, á.ipenar paru crrlocãr.§ temoé cientÍficô; erx qup apêrece o
prDblênÊ dc }]retcdo,

Ontexo, quandô falàr:e do nerxisirp-f+ni:risno-racisr.o, lrferinns aqui un rÉtodo
ldoptado poí ú"r.x pa,.a estlrdar as questÂec ec.-nÁricas .la sociedade *pit..Li"t., Cn.,
é que e1e Drco:deu! cov) c:[Eccu1 corr se dêsenvob€u a transfôsEcão de l.1]'.t1 ccnclu -
sÀó cm cwi, cE[rc]us:o . c.n ce L-Ír'J ur..r conclu-ã: .1, Í'LriLiva. Í',,r:r'mát>C-. nÉt 1]o
qge n6s Cê\rencs sâbe- us?r e,n ru,ao. N. Tt.nto, _É -6 t^a^s 'te que têrros êqü -trfaC^ são
retodos de trabalho, de Cir.eccáo e .le eshrCo e quer se bern \/irnrrs as côisas, os ÍEto-
§os rJe direcção e dá estudc sil tarbán rÉto,los áe ânUuto. T'.do se r':srl.re, nô furdo,
à noss: r.'raneira de actuar n.. prática, tudô são rÉtoCos de trabalh.. A razão-porgue au
tono:nizanns .lentrc Cos oÉtoa* a. trii:afn., os mÉto,los de clircccão e de estuào á mr]
que est.s .jatírias rcrecen L.r Frdr-i:Ênl..pcrticlrlêr, 'ddÕ screr. -qLr-Ias cr. qtre n6! cc
ÍEteÍ!]s ÍEis er(!.s de-ntI\:, dô Par-tido, .r úlquelas que atrêzafi, de i:ediato, ,'ráis o nos-
so tr,abalho. Se não . falariarns acenus Ce,:Étáaos ae Úábêl}Lo e não tirüafiDs otre au
tonomizar nÉtodos ,le tr3b:l}lô, mátociirs c1,: rti:.ecção e rÉtcdos de estudo polque tuáo s6
,retod.s CJ trêb"L}. cn sect-res pàrti cLll,.]res.

lío estudc dos rÉtcrlos de t]:..rba]}ro - já que os ca,l!3r.adãs dê Escola pêdirirn \!.na
biblicgr.afia e que nós var.os connmicar-lhes por escr,ito, prcva\,e1flEnte .]marüLã - as o-
brês dô canaiada líac T5á Tt!1g são a cnisa ra3is ccncrcta eJltre os rÍ6tcdos do úaÍxist!3-
-leninisnp e, talvez ;'.rais precima parr nás, que está escrita de urê foÍna si:rtãtiea.
Pa-í'ti culaiT1enrc úr, -.s tu l- ão canur_ria c Ts--'Ju_rg quc á o estudo 'oç ll6rod-s ']ê Íra-
balho nos cor,itás do Fartido" ônde. de u,'na f.I,r]a rnrito crmcreta e de acôrdo cqr a ex-
periôncia do Pêrtid. õcmr-nista da Olirê, eb põe em evirlêncrl.r os err.ôs q\r!: se colretiam
naqLiela alt]-o'a c ir4ice os rÉtcCcs 1e sr.tDcra! .rsscs cIIbs. P&ra a noss.. Partido isso
6 étrenanelrto útil" lss, experiJncia 3l',pl:-se bastrrro is n,ssas iificrr.loades. Érsqr
quâlqr]er' receio, objectc de estudr apyoflrrdado quo nos v.ri :by,ir mrita as o1hôs 5q!!? se
d:-ve estuda.r não r.rrn u:2, nlas vãrias vezes c qLÉ seprre que se Lcnha Jn prY]bleru 'r rt"-
s.lvêr corn tÍn camêJ^1da, qo"r tn' ^rgã' sn. mn -ma ce lul.: J-v-rbs ir let col:ri a Iuct )do
lhe lessalta dêqLrêIes ensin.rEntos. t{.i outrns elerEntos de taôbalho sem ser este,tém-
bór,r irportant"s. nr.rs cste ã r,Êis ccnêreto" r'Âis adeqrÉdô ã nossa zr:ali<lade e por-issc
eu o cito pÍegcindindo de citar outr-Js esirdos.

De a.clrrdo c.am a inirüa erper,iSncla, que á pequena, nr.es a alcb camaradas deve ser
rica norÉrôs ospectos e Doderx êimpletS-1a, os nosscs r6todos .ie trabalho, de di:.e<çãc-.
e de setudô dentrD dô nosso Partiaiô rÉ!ê1aÍn diverÉos eÍ{DS e eu fiz urÀ1 lista dos prin
cipais erros que te-rho n^tiC) nas c\]nvelE.-ls quê façô ccm os camarê-das e na verüicâ -
çao do seu tr$Âlh. .



IiM TODOS OS DOMÍNIOS DA NOSSA ACTIVIDADE DEVE HAVER UMA ORI-

ENTAçÃO GTPJ.,L

o prij,Êj-t-, ey'ro rlu. eu n-to, á quê e-9anTfl,E.''t.=;+ YÍB â"t.nt
o""" o ti,.b.]ho. h, r-ios * lug;ls o1dc-IimTffií-os li stritos ' I n'z'1o Dáslce

###f=*.ã, *" U ,.-:"iôteçã ' gtr'"r Pôl" | ) trabrlh ". 'u: rnuitr c':nrersa 
'ha

ffi.iã ,f,'ãá 1;*l 
' ,ii ,,-- -*t 

,-" ià[ai i''''Í' i't' é' ' o-,ni*rg que se devc se^rir de

ü:lã fôrrn.r í€nenca '1êo a=au t"* ;,:i' lilo h'rv'e'nc'o uru ^rientaqão '-craf ' as Dess'€s án-

ã"fi #:-J-#;i;*:- "í 
-;;-;-iàao, -i'it"" 

côr'i a cêbeça ' vão para or.rtrc lado e ba-

tqn cln a cabeca-e vai eJ- ziêr.'!- z'18'.t''r's:r' nt:lc'' cnc'111traÍ13n t s'rÍ"a' Hevcndo L'!-É ori

entôÇá! ÂeraI, nôs . ^!'ic ter" os * ã#i ''"t toltarrs ' t'rra vez ã lirIha dc rtÍrÓ ' Afêst?-

ã-"ãi -""" qúa".saLnos qrat-ã à ri,.'n.e at nnD-' estams enp-re a próctnÉn o côlr. -

rüo cêÍto. Ced.] \,/ez que no§ Úa5t.,Ô6 .1c ca:rLinho, 1utan.6 Por relTe6sÀr a e1e. E§sa a

inÍ.,orrforcia de wE lint, e.o.t, àà';. ;.iÀtaçiá 1e1ar paia r,.- tn:bàlhc. 6,r tÔdc6 oE

â#iiã'ã;;;JJã;idã;=d;":=,--1";;'i;';;i";tjq!' gàrur' unn erientagão geral'pg

;';:.;ri., 'i,Ã-rJ"r,tuqã^ g".ui ü;"- u-o"go"izrçãr ' uTa orientaÇão gcrà1 !.aÍe é-1u-

;: ;Jidffi,-tr*"rii*ii.;.""ã".r' p*'o o tiubo.ltt sindicgl ' de!€ haver so?t€ ur'\a o

rientaçá^ gera] ' Os caÍrÉrêdês quá-ó*"u" a trab4lhc'l ' 6ia a aiariacã- oeral c'ínc

se frsse a estrela po.Iar. o.i".t';;'::l'P;'i';";:*í';ttt=rg' t ó seú trêbalho vai

DÍaduzir rcsul tados e . tral'-j,',' Jcl "u#i á-""uai ' c nr está serpre oricntado .1a"
â:;"r"-ãI#i;, il ;;;r".*cs sectores, eonjuga-se autcúrêticá'ente com o cotl-

'iunto e cbtém-se Lm resultldo r;i;;;t; 
--;;údor â trauru^ r'uito mais TEltj.I*

##id; ffi;;;;*il-;*l , oldr o)j'pt,*a a cPr'l'- Dara ' seu lâd^ e nao c.isesue
';ü§.#; 

"'.l"i;. ii;E 
-iJ"l' - ;; ;áJ*;;";';:"'i *'s'' }açar essê orientacão

ge!81,

NÂo HAVENDo uMA MEDTDA PoLÍTrcA coNcRETA PA!}'-suPER/rR ullA QUA!

õüi n 
'ijiiiõÚr,ói'rjr ,-i 

-iiirosstvrr NÕs coNsEGUrRMos AVANÇAR

o .!êÁmdo eÍy,: qu eu teú nolêr^ õ oue nã^ há .,--luI]ÉS;ogI99iq-q+-l
.r"* ;;ãü;; ;' ;ãdi-:-É'"{.*' , in"'"^ ao;iFq6ãu-iiiEEe 

-r'tras 
' se un c.arÍta-

"ã##àiiffi""*à"-t#"'"ilil..;Âã;íiitià.con.zetap""""l.,:1i_dif i:Pà;ã,;i.;;ü;iÀ]uairã" à' 
"t'''="u" 

1'1uc11 4i fi culrlêd'1 4 'o'r=c.l'ê crÚ)Dr1r o nôs-

cô Dlanô. Nãr hevenda u* *arar-iôiiIi.; ;;"".1" : arê s*erar uma '1ual'1u':r. dific.ü -
ã:dã:Jüã"i;;i *" -qiãs*t 

"s 'vançar' ,Por "xãrplo ' foram convocados cüco cara

!,êdas para a Escofa ql€ ,,",, "o.;.r'ãá.]'a"'*r*" 
pÀr.lô efes não estão cá escapoa-nos

ún Douco. prQvavelrrEnte prque eStãc en desacorlô cc,r a Escolê, pÍcvavelÍente POÍquê

â;#;'d;;;r{";.,n-'iiàr; <1o Partdic, talvez -rorque não p*dera:n vir or.t pcr razces

;i:'#;;;-";in át-". üu" .ã n& ii'"t"""* alTradô cr:r- Íel -ç:o a alguns'desses-

ff;:àã ii.ã: a"i' *ilii."" "tp."Íri.ot, 
c neÍelas ! ialvez cles tivessem \'encrdÔ a

frJoli§r"iiiff*à'r,.,-ür.-é."",- ii-e,,^-,i*t." renci d- : sua pulsil.ar:imi dade. ê_ti-
Lã"à,4ao. to-tr":: -q.I:* :tf,.l*;:,"X: H";i::t:,.3tr :;?:,i:=TfiT:ilm, que e serpre reacclÔnar1Ô, I

da siÍDles, co,r. ir br,sca-lo "" *,*'aá àip""i q* ele velüa' talvez esta 
'edida 

con-

&ã'L;ià;:, : p;'i;; a,, i,iãiá;"]-'uà r'avándc reirias 1o11ticas especÍÍicas,nvg

ü_"a -ni"guo rcsolver nerürum ülblena quc.n^s sur'lr' r.1 álÍ de tuia ôrientlÇa' gerâ_L c

i-âtã'""u!.-tàã e mdlde poiit'ca es"+cÍÍic' ddenuê'la a c'dl caso'

UM PLANC DEVE TÉR OBJECTIVOS, MEIOS E MÉTODOS E DEVE OBEDECER

A UY TEMPO DC EXICUÇÃO

o terceiro eÍBl ql.É tenho notado nê nossa actuaçã9' não á na vossa' á na nossa'

tã,bá-;;;;;;-à .!.*, pn t-tio, entendaÍrr-nos ben' 6 qur não se tsaçêm 33M---- - '^@
.ã ã, ir,aià".i d. nanhã. r'aqü nãá -r v r't d'bruçar "rai= '.p"aue 

Eendo-rÍD deb!'rjÇaoo so

bre oG planos dc rnnh1. ,pu,,"" J resLa -lcordar gllc r'rn PIan' derre rer'blectivos'nei
;;".?iã"".-á"* .,uàa.'o" ";;;"'t 

ãi-"""Ãd;' coiãa cle o'*' não farei de nüra'

De nrarrhã falei nô plano quantc ;; ";Ê;i;;;-;" itio" t aos 
''"átodos ' AsÔra acÍes -

cento ao p1êno Lfl elerenrô 1"- ;-;;á;;". fáJicut "rrrente 
ag1ra., a.inda qu-' de runha

n;ô tôvêsse irDc,rt.u.cr-r, q* " "-a".p" 
,le cúcuCão do flanÔ. Quer dizer, ' plêno e Pa

r"-"""""t- a^ tatt^,a .1ias, tantas scjlEnas ou têntos nÉses'
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COORDET,IAR AS TARIFAS E DIPOIS INDICAR O SNU .GRAU DE PRIORI-

D^D.

0 quê!:'to erro cr.re êu teaho notâdô no nosso traballm é a falta de ordenacão das
: tarefas pe1â iarportÊncia i?lativa de cada uLa defas e pelo gr:ai?-e p:ro --Tni
certos casos, os cêraraCds tracêJí tat€Í-s - ará r-Litês tareias ra. êsouecertse de in
dicar-aos que-vão execu'ar as i ar.cfa. rual 6 a ordcr: !o- ou: ê1as r,ão ser "u?ridasl6 a order lor olle ê1as r,ão ser cwpridasl,"-. : " '."-islô e, qna-I e d.tê].eiê principJ-...s t.rlla! s-n-nCárj r" (, dc:ois .re üdica] ern 

-

PRIUEÍRO COI.IHECER.E DEPOlS TRACTI AS CÊIEI.ITAÇOES PARA AQUILO
o|l- sr (0.llECf

qual a tal€fa principal ã as tirefas secundárias, --squeceÍ*.ê i.út.-s \,ezes de indi -
.ca.r ê prioridaoe na reêlizac;o d'r !dr-frs. f __:ortantc I c:êrir ccle lsDecio mrúL!'.
dentno do nosso l'^vi-enro, r^,á c,r-os dcgrá-i co_ 1ue, --Luílêndo o aor--uàu 'bo'Tsá -'
tung, ondê ele diz que ã preciso saler ar.ra] e tamfa central e qu.- s6 há rnna tarefa
cenfral er1 oidê:úN:enL- e dcvJtlos agn"roa aof, fir--2. a rar-fr ôq. r-ai. Tt.lo verüêdê,
Os nossos clográticgs apror.'eitarrse áisto p"r'" não o.r,.prir as tarefas do Particlo. Di-
zcm ercs: o Éartido Eracou vár'j. rs têiltrês - - qo-,n ^i tasf.-,s Lcdês - c deoois rli zer
que não indicou r'tu.l cii e tlrr,fâ cênrrpl. Por vezês 1côntecc, I::. "- ir.4; q6 qu,1 i..
:a.r-fa cenÍra-l. á _ru. ll.s deDôis âqêrra-sc i tarr:fa ccntral oara nào ctr-orir'as tarr:
fas secundãri.,s, di zendo que i:, securdíriss. 0r" ps t.:rrrf-rs i curdjr'rs i& dc ser-
curpridas. Se não se cu,rpritren as têÍEf.--s secun<lárias não ná niÉtese nenhw.É de ccÍn-
ple!êr ê têJefà centrdl e rais, cs dog Íticos ni^ perceber',, 6 qu", p.r vez-s, as t.f.e
fas secundari es tcm de s--,.eFfiz.1.-s prireir d: oue a trrô.r .r--->I p rE-ue sãô Ã
condições da realizacão da taref. centr":]. D.i que lu tenni côIôcêdo o oroOter.:n ae Oi
zer otdener às tár,êfas e depôis inCic..Í. o s.,-, àru de J,Í,jôridade.

Sj orÊenrrus t,rr:í,rs - á esrr a oniri--. aoucl'6.l serLurda. .oue]l ê têrcei
n4, ê cLrêfl, r c- qúntr - n-i che^al P-r'au- p-r v.zis í p'.cei.-'c,.-li'. I u'gã.i"" t.:
refa ãntes dê segtlIlde e .rntes .L- prireira. Portantc t..rl]}ts de indrlcê.r. a pri.orldade das
I.1Íef.rs. Por. Lbrn l>d., n t.J,Efr c:ntrol - L,-nb'r r. drglútio_rs usrr p:râ (.c:Ínte_r
estês c isas - á clarn que ern tod^s c,s sectolrs dr: acti,Àade há ma tarefa centrê1
Sulanharôs quê erl vou fazer r.m tr,ab.llhc sindical - tejüô r.nTa t.tcfa ccntral para ofua
bdlh. sindicFl; sup.'úancs que têrüô frah: Ln. d^s b-'rrcs - tclü jré táII,fF centra-l -
peI. rrdbal}. dos b-rir.r" s: cufflharas qu. r\nh- i rrcf.,]l C," iuv, rrud- - r^nh) urF
teÍef,ccnrna-l Del trP]a] d.t iuvcntud". -- rora -rnt.. r:n: vSries l.rÉfês cên'Lrêis -
isto á, cons-rnte o <.-+r de rr,]r, tt-^ f.rrtr várl.s lrr^1f_s cenrr.is. ' -n1i. 5 6^rJ
nr!timiaizen,C.]r..c.fla.rad1üzlues,1"áur^ter-Íl.enr,.1P,r'."c.rvÍ]entÔ
eu êqLLi aerú s(te l"r-'ês cêntrdic - tFr.- s.'indical_s, n1r] -.c b,ii_rs. D,r'r ., iu-
venrude, as rmlhcrres c nàn 5ei qui - ist- n", i L,r- ^--iá. c.rulis,J. T:ti à rcr-.n -s
dog:r;.tjcc6 pensa.r. Quer Ciz, r, :;, crr-re<no.rr. qL( lnnrf- c-ntr.1 i aouplê que ^ri-erÉa tôde,s as ta.nef.§ do sector, I'lL!., distrito sÁ há de f:cto wtê t-1.Êfe centaãI rFS
a tarêfe central não á um... coisê que se executa :hstract.r,,rênte ! er-ecutn-sc êtn côncr€-
to, tL&1 tEl:efa centaal pode ser Enrito conplexa. P.r exetpl., talt]f.a centfi1 pãie c
distrito de Vila Rcal: consôIid.lr ê oro.uaizacãc do Partiào e desênmlv.r,a sir., oro.-rni
1ação. Cã está uraa t.rrefa ceht!..1l - á ãÉ uma - -consotid.r e desr'nv-r1v,:r .. org,.niz"çõ.
Pera curq):'.ir a t.rIefa central que á ccrplext hi que cleo:r1Êr os seus elenentcs conàti
Erdrles e rrê.i-se ü- c,onjunlo dê Lrfis, m*c )..nre .q nns-.ac Í - 5, p.rF ^q d;ve- :
sos scctr ms da acti.,-id"ãe v.,lír ic.r ^ er- -.4;. .ccr-r d. êcrivid-.1a g.iític t.1". dê
se indicar êo carÉrêda r.esEtnsàve1 qua-L á a sua têrêf.- ccntral. Eis porque u&r t.tr€f..
centrFl nur, sector á secunàária a.r à1acão .o pf.:nc, ã tarefa centr.:i dÁ phno glob:l
nt,s c-*.n nãc pôdr dei:.rr do scr curo1ii. .^5 pq6. d ll-nô 1I b 1 g ur] 6r ni. -!r,.prp
tantc, estê aucstoo Ars _taÍefas centr.:js, dê sua ôr.Fênizecão e dê sua orj.orjdaCe não-
e Ltte @Ís.r doqn.ltica, e un: coisa rdequada êo,§ lbjeetivos quê têrc\9 er.n vj.stã e ede -
qued: is noss.-s p)ssilil j..l"aes de .u-Irir,:q.. l'le. iv-. -\..c dp > T.-\-{ o.ncÍ-l ,-

Precisc dividir as fwrcões e I»r issô surden tpÍEfes secuiaíri.s e etá tar.efas cen -
S"is par, <eren d-p is <eculoÍri.s. .,r..' cri.- fr)dê ser arincjp. I nur- c*rr. sncundá
clEu iã ioutro, - mr= c-,is. cecunclari, n,LLr c t-p I' .e qêr Drjrcip,l nrn c-erq:n djver
so.

Uri outro erÃ] quê teriho rÍrtedo no nôsso t11ã.bal]1ô á (lue ce-rtos carrarêd.1s e cê-r*
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dun scôretêr'iô drri distr-i tô ôuposslba-Lldacle nenhuna cuÍll scct€têr1ô dum dasti.t tô ou duma ce.Lu-La qualquerr .nr l.lni

cor'ütã no se\r coniunto. rF:cêr L]Ira orientdcão Dcrênre coisês oue desconh.ce, Ou corihe
ce ês cojsas le oie feia ou e4rão a irnos.iv^I' trrc er ur. oriert,cão. Te,-r. verifiõ
do en êlguns sltios que .s caneradãs !raçõn.'_j entrcões P.r- .'isas qu^ d'sconhecer". c;
acontecer un resDonsãvêI nã-o conhecer um- assr-rnto _ isso ,lcontece todos os diô6 c.,l!igp,
porcanto tanÉn àeve accrnt:cen corr 4s cardr.rdds qLdse t.dos da:- _ a prirei-a o'isa
àue ós vanos ver á inou:irin sôL,r:\-. ele infonursc e torur D_sicão. q6 dep:is de o co
,rha"a" 6 qu. poder-ns ala.iscê!-rFs , rrec;r we o:'cntacã^. Se e"g."r. traç, ma ori{
tacão -cn corülecer a rrealiddde. o Ílais natur- I á que, não hâvendo 1i r rprcs ro r.n-rndo ,
n6é .rar,os êoncer_Lez. blter ofr . cateÇ_r nâ p'reoc c v;rne -.1_1.., E muii_s restonsiveis
seguer este :r6tcao, atãrn de des1ea1, ibscluianente reacci^nário. Pnineiro s»l-recer e
deDojs rr.rcêr as orienractes D:r1 _quil_ que se c'riloco. I\Êa h: f.rr de cl]nlrccer se
nãã se rigá à prát.ice, .o escrao, .: i.,q-le'-it... Fec']hidrs ^s clencnt.s, rrqar então
essl orient..cào c-rn conl-recimenco de c4]s-, 'lds õ oreciso o_rüeer ]s cajsPs tôdês na
mÍn1:rc pcrr:enor t Nã-: Nr:. .- necessári - corür.rc-r ,s crisrc todãs n nÍnir' PorÍenôr .

É necessãrj.o ter u,r'n ofriheci-mêntlr de conj\.nto das coisas de que se fa1â ê úa- co-
rüêcijÉnto êprofrmd.adô em certôs sectores dêsse trabal.hô. Supônhar,.s que eu falo dô
tt abaüo sinàic,"]. Iu nl,l sou perár.iô, runc; fiz tr.b.llo sindicpl sntrc .s .per+i-
os - ( neis nlturàl é oue eu descôrürecê nri.t)s e i.l:Dr rt.mles ; sDecté d. trPb'Ú. <ü
djcrl. C.1'n, é que eu r,cu vencen e rliJihe ignorêncie e:: rret6ri. oà rpl.uc sindical?I[
cônheqô Íelativ-arllente bsil u'r sector de fr;b.:]}- sindicel espccÍficc que ã o da juven-
tude estudantil que fci aquclê er que eu treinei eÍ', matána de luta sindical. Dêquele
terüo lr,r ce!'to cfiüecinentô. Esse ;nheci,rento á-re precioso !êre un c€rto ,t'irrÁ de
outirDs sectonis mês dos outr,ôs, do.s sect,lres operários, não tenhô urn corÀecir.rento di-
!êcto Dortanto, terhc que ir conhecer atravás de ôufuês fomas e enÍão prncedo a ulr ü
quárl Là iunt. áe cadr sindic L/ cr. Drltjcul--. Cor-q. a.^ ufi sinciic 11e, pnr excrpl^,^-
àos Aôr'inistr.atirrcs da lGrjJüra Merc':nte. Cornecei ur.'i,rquérit. rig,oroso aié que perce-
bi cono á qtre aqú1c frmcionava, c.vn á que se fazi--, c.rr. á que não se fêzia, etc.De
pois, a-côbado .rquele) passo a outrD e vcu, dertrô das Fdnh=q possilitid..des e teJ@ ,
duma forma organiz.:da, passando de sindicêtc a sindicat. êtó te!'ur «)nheciÍEnto tIÉis
g1obal dos siiaicatcs. iiessa altr.ra a maneira cc,lro eu fãilc de sindi-ca1isr.-x--já rcve1.l
Jm conhecilento ÍT.ris Drrlfurdô " " rrssÍlitidad. de acertar 6 ma-ior p_r'oue e nê.Ls clen
tÍfjce, enqu.nto quc, -f,o tL ndo 

"oir.rec 
i.,cnt. , esti n-1. P\r1inla. P'ss) dFJ ur:r" ^rj -I

tação geral para o ta.-1b..]]1ô sindica.f rrÀs têaho que côaÀecer aprofund.ldanente atguns
dêsses sêstôIes e, depois, ir n:lhôranCô a rleu conhecjnentc de sector a sectôr,

Conr-. é que é yrssÍve1 dar crienteçãc, tr r exerpl.,, p.r.r o tr3balhc d.s carPTe-
ses, se nós não conhecenrs o trabaLho dos car':rE]neÊes de rlarteira nenhumâ? Eu c1»hecc -nai o traballh dcÉ c.Tnpcneses apesar de ter nascidn no carlx) e te, assi§tido a ú'na se
rie de Ía-nâs ,r,gr'colai, ctc. }'rs nãr cÍ-ss- dizer cuc côrüea ,, D. ÍFctô, csfô'§êíÉ -
p.r ccnhecer, tàna- pr.ii5;1;6.Cc. 6gL6^ ã prÍtic-. Dessi -uejr.. .qui-u,rs ãi:s flc,c_
1á outr.,s e v.u prêticênú) c.nforle lossô e dgêrro-rlra aos canarEdâs que ter. r.!r corüe-
ciÍento mais prcfuid. p",ra que eles ne vã. ccr,.unicendc as suas ideias e as suês expe_
r-iênci"s. Nã. é o.,s. ível f"Ir.4-j (_uesr:es c.rcrcL.s c,m, prr o.erpt^, ,'s ouê êe 1e--
ventar::r actuahenle Ír mviÍ)ento ccóperativ: elentej.rto .,u nâ mv j.:rcnt^ aa relorra 4!
ria ssr orrüÉcer.as coisas por de-ntÍ() ccrl. urr;1 certa prafundidadê.

Portanto, n6b terns que corihecer gfabêlnâtê tÍt êsEunto pêra pôder'f.r-l-ar sobre
ele e, _detr,.is, 1Íl sectcr c,inctetc n.. rÉxir.1a prrfundidade e iÍ, passôndo a outros §ecto
lres itê ter ur' cônjuntr ben rpr:nfundadô de todôs ôs sectorês dê trabaL}ô o".1 que esta-
nDs envôlvidos, "e Lm qu 1dr^ rr lÇ ^ricnlr.;ê- 'e1 . nl^,ccr . rc.-I'C'4cr seÍ corüeêer
) oue cs!í: f.t.:r. á ir-roc,ssÍ"e_ P,ric .cert r. F n'_ -n:ts_'s 'stes eft_c t^C's
os ai.rs, nã" te:'rrs'rebuçã em cs côn}.ter - é ul facto sue cs côrr.Etel_ôs, Este era ô pon
ta êr quê eu dizia que ú, c"s er,r-',. cônsiste ern nãr ter cnnhecirento pr:ãti«-' das coi:
sãs que 6e rÉndên execut.T e dãs directivas que se definem.

SE I'IÓS IrD'PTARi'{OS UI,l }'1ÉTODO DE VERIFICAR A EXECUEÃO DC PLA-
N., QUALQUER ERR' QUÊ iT ôOYTTT É LOGO DETECTÂDO-E É POSSÍ.
VÊL C'RRIGIR ESSE EqRO

outr: erzn que se tem verificaCo, setie c serto, á quc, a'bore pr:r vezes haja



p.Iên,s 4c:iniô s! ti-.Ç.r,sr nà hã ur.l v.-rific,q;. ' ex cuÉ I s :L"r, s. thaç,.-çg
plail, pcy '/czes 5-r. tr,,raioffij unr.rs rlre-
r.:ç6es do phro. 0 resuliado riissc á que qu(:rdô se íErnêie ô Í\r"ir,rerrô er!:t) ft)s neo con
segui.x s cTriEd -1 J r t(,']p , v;1-Eê r;L!I.\,lan I r' , rr-c . ,orc .- ex-.u.ic a. pl..n- e_e
cenii a1rurê 6-üpossív.l curpr,ir. pl..ro,

Se no_s adoptarms o rÉrrt'o "e vcrif ica.r : :xecrrçi, _ pl n( , quâIquêr crrl que
se c1:Éte 6 loga derectadc e á ro.s'',el cc.ri-,r e.:c-c-r':. ô"..ião aCcl,ar necidÀ
pêra aceferar o cl.rphipl._ | o "r D1ên. ouanCa elc si arr.ua "Li. at;, cÔns-lidFr - .c'rii^
ãu djsse tí pouco - 1úen€o o pt'lro cst? a sei' .ú-'. i'o rcrylerneni,. a ri. vcrüjcr -
çã: da er_-ccuçào do pi..x^ 1,:v. ro Í"lllêncc ('c nr'" dj ?OX d s 1lênac q,l- t& fêh>.do
quardo são traçaCos, porque sr llera1_aqueles plaros não existE. Yas quêndo elcisten,
não sc ver-ificaroo .r su,1 cxccucio, nã- se -uEr.e... F :oü convàr Cizcr ros cênêrêda.
naqueles qui verif-.êrl i -xeculi. oos J.]."n.a ã conrrlic'},, i<16 i, .r êtitud..le u'n
individt!. que cct; lc f^:E, do TÉtra., 'c. ceo,tr:, !Fõã-fãLr, v(ri.f ic1 " execrrão do
plarxl t"1 àrrl o ".r.u.- ná fâi'i.a u." fi..'..*á"uç;o a= LarbÍ.rs cr operário.'Isto
ê üaaríssívcI. Devànns le-iÍicar a execuci^ Co :larn cn ipu,l.ladê erm qJer,l o axecula
e atá, aj.:danio n: pÉpria execução, l'l?. 6 v,:riJic,r co-r: ,coÚci,. Í verifio:r no
senti,jo de quc c proor i. rEspoÍr-"v-I rer qu^ v.1>r Delo cunpriFnro drc cDisês que '1e
finiu. 

- 
Quardo se vai r,,er"ificar a r,arreire. coro u:i camarrd.. está a cwlprir ur plênô, ou

rrna cé1u1a ou u,_r org.:nislo está a cr:nprir i.!n plano: n6s vanr-.s 1ã, r,ao oara viei.rr o
tndba1hô, n:s pam ãssur-ir âs nc.ss i..pon..üi r:.:or. t. I.1..Á, áe nás nãc foilos lá,
naô estanos a cuiprir ( nosso . 

rcvêr c ,,,:ttos U, nro p.rra, êvjdqntmente, .calcêJ I pcs
juntos os executantes cb pIêno, lras D.1rJ se rEter nê lute con eles e, oiür a ô,rbro ,
ãndireitar as crisas que àstejí pÉ-l'our atõ, tôrar nov:s r"cCidas prra curçrir: objêc:
r'vô. nÃi6 vastos do qLre lnL,.Ics que l:h.:ros a prü..ÍJi, 61-6p";r.

Esse êrm Cô cÇntr-rlis]nr' que é uú.1 dcênÇ.1 revisiônista esrFllãCa Âi mvinento c
perártó por:tuguês desce que o reuis i.nirLo existe, quê á,. erro'rlos indrivÍcuos fora -
d,ls messas, dos aristôcrates do prrletariado e dls êlerJentôs Cê pequena burgucsie. que
estão forq.la-c r,\,ssFs e que excrcer, nà, u' tr:]'al h: pÉric- Ce er..rcaçãr e dc eleva-
So ca consciência d,s 'rpls,s, rnas Lú,r trabelh^ f,.Iíticr. cê c.:irrol ) ee"r nenhuar: ligr-
cão c1)m e activiCade e ê lutà das nêssas. lsse contrclisno Ceve ser orrüâtido. E cada
óararada deve ver bqn ozn á que ..ctua neste c.fifo, frrque estes er'r.Ds dô círtrolisrn
pagan-se nuito carc., Pêgêlr-se d! gerâ1 Gln r desorg.rização corpleta.li Partidc rcori a
,:rriaqão dum sistema dê descanfiarea nô PaÍ'tidô e nas -'rusé.es, c.n a criaqão Ce LEr pes-
sirnisrnc generulizado e isgo é una das raizes da su],tc de capitulaciônisiD actualtrEnte
exiS tente.

D1 todo cà:o, eu penso qLLr, vist^ 'hrriner t^ -. .:u conjuntn, ô erÍo princi-
p.--L ry;o 6 o controü srvr r.e J a nã. cxisrircie /rj p]ãn.s, c quan.l^ cxisren, ' ni^ verj
frcâqáo da sua execr.rqao. fà1o.ra êôntrY)lisnrr corrD rlr errc que talúém se dlriete mâs que
nãc ê r qtre c,.rncteríza o principal los nossos erros nesta 

-r.-ratár'is 
dos plirvré.

. SE NÓS SCUBERI,ÍOS APOIAR-NCS IIOS IT;'IAROS DA NÔSSâ Cf,i]ULA, DA
: -LHES OS ELEi'ÍENTOS PARTI ILES TRABALHAFE}4 POR SI, O ÚOSSó TRÃ

BP LTiO I,lULTIPLT CT,- SL

tn sãtlrc erÍç que teiüa not-rdc na nrsso fr1b;1hi é qu: nurtos Ccs Ill]ssôs ca,.nF
!1adas e, J[ovave]nente, isso aG)ntece crrnigo tanbár, não sóon apoi erse flrs ,i€'^rrbJos,
de suê cõIula e n sa restantes ,r.Éribros dô pêr:ticc Fam crriprir as têirefês. E tar,.bénr nao
sêbem - istô dentro do r-ÍÉsno errD - fornecer r caCe qu.-Cú cs êlexentos de que e1e ne
cêsGita pêr1a, sàánhc, ol]]prir êE t1'efas, Este tiyl de erm á extre",lanente grave çr,!
cue os orDrtu.l-istas. os cêrrciaistês. é .xact,,rr-'e1te o ery- q_ ou- ;c rotãn mail. fles
.r..c- t;ü"-f*, á .é*o, n*. qu"r.r-." irçrnscincÍveis. lizem: '"ru s .u in'nre =ci ndível ,
quando eu r:tôrÍer acêba o Partidô'i. Este til'r de gFnte ã extrrêInêr,Ente perigoso. 0 P *
iiOo trar-rau ac.:ba, ..l classe ôJerárae Nrnca ecaba;"rcrra quan Ínl1'er a ãtr.sí. nf,erária
contüt}l üvâ, a RevoJu$. c nLinuÀ vivã.

os objectivos e o tmrnfo da Fevoluçãô ó lrr.\rltài,et, vistô nesta pÍespectival'Íês
c€rtas pessoas fêzqr jo[]] .le caj.xia-ha dc que sêben, dos corüecinentos que adquiriran,
duÍE sõrie cê coj-sas e dêixar os outros quadros senr ipssÍbi1iíl.rde de curprir€r: as c)i
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sas por si rresnc6. l,lã-o tên gosto en címunicêr a uln cêmêrâda a sua pr6pria operiência,
êqúlo que conhecgm,.que aprcndeÊrrli. PoÍ,tanto, ôs quadros ficam irpossibil,itados Ce

clrnprur p^r sr proDrlos as LrJEias,

l'l6s devencs ter cuidad.o con este erto IDlque se nós solb..-rt:ros FIriêr-nôs nos rEm
bros da noss.1 c61ula, apri..rnc» n.s nossos camaradas todos, dê?-1hes os elementÔE pa
ra eles trabêlhêrylm por si, o nosso tÍt3balho -multiplica-se e, aperenter€nte ' nos tor-
nErD-nos rbjcct- 4s11iço de "prcciacã^ qu i " n4s dêsv,necc''ror auc ún_guêdo^fode
ter. É o-ue ó quadrr tra!" rta muj t. rÉs nin.u&r: vê trtu,tl ,:', isto 6. não se vê, pra
ticanenti pu".." ql.l. não se rexe, Trabal]rê rur'.t. nas rrão se vô espallnfato. É ê1&t dã
não se veio espaúêfato tárlÉn o quadro parecê que não á preciso ParE nâda. t4ês ê gen
te al,ercebe-se q.re a eústêncla C,1quel.1 _r"rer: Ci:-iflent( ouc .aouele quad,, enccrnr ê
pr""i"ru pr* c nosso rrei:lho r no entlnt) '1p n!_ up6s insubsti tLÍvc1. Faci lr'Énte
icoe ser iulstituido por outro. Isto 6 Íuitô in[»rtãrite. Dentro de§ cá1ulas nós deve-
ins criar. â D:rssibiliàêde rle sêÍrÂos sulstituíac,à rlor outro. ú:r secretário drnê é1u1a
que não cuid'r da sur prÁpri.. sLàstituiÇi-, isro á, qr-re n;o Frr c'ur'" e2ucrr ('s quâdros
e.r eÍl palticulôr, r.-i.n deles - !ôr deteminê.las razães , y,rqLre õ o segundo IIEis respÔn-
sãve1 ou por oualquer razão - se não prhcur., educá-I' " d_r-lhe Ln'na Âjuc' parà que e--
1e assura a [á\im; resrr ns.ibi 1i'ace , .st.i " ger:r ni, apenas nÁs relâiõ,es 'lcntra íra c6
Iul 1, colÍD cstá r i:mossibilj11 o'av"nçr.-d,i Pdti,-i. (ot qudqucr aft\.r: en que o in-
aivíáuo atã mde ficai debê.iloc de rn.rut-miveI e Dranr'. rÍaeu. cc rn'"c-r'há-wra coi
fusão n: org\d zaqão, e 6 preciso substituÍr aqucl"r ;'esso') )o'!uê elc nar ori']ou cã
sua *üstituição, da preparação das ôrisê,s e não soube .1 fimco .1g)ir.l-se rcs quadps.
Quando nos atr}fiaros ben num quaílro e1e prrFide ruitc, te! lrr!â caPacidade de dêJenvol
\rir\ento quêsê ifir-ritadê e tern gosto felas têrefês, quer,rizer, ter.l gsstô pê14 suê res
pc,nsabilidace. üz ele: "São eiigentês,lErê corig., cstão ê perguntê.I-re a"s coisas,sê
ãu ccíeto um eÍ:rD fazqrFne 1og.o ú"na crÍtica". Ganl]a Fosto pelas tarEfas e estã apto a
cunpri-las c?.da vez crr r-jcr núrne-. .-e ê P:ntc nic se or^:' nos ouP.\ts c nã.) oi hn-
bilitrr.s quêílros esti:Iã:, rrrycr c.r.r lrê p]'ntp oue nà: tivcssc águ'. 5"11r- *a"
tudo. fêtta-lhes ô êr, fafta-Lhês ê ôgua, falt,.-l]És o so1 e P Planta mlrrE. lbs tê -
m.rs que ter nuito cúdêdo nisto. AD)j-ê.-r-se nos quêdrôs e folrlecel'lhes os lÍeios Para
eles 

_c1-fi'arrireÍn 
as tar€fas. Toda â activirlade .lô Partido se multiDlicn jmenso e.êEsirn.

un dirigente dr.!',ra céIu1a ou dttrx delartarlanto qui--lquer «»segue curç.r"ir l.nlÉ lrnrltidão de
tarefas-s6 pêb facto de saber apoiarse nos ó,rtros rprôrf,s da é1u1a e isto visto P.l
ra baixo al tcdos ôs n1qibros do Pêltido.

O QUÀDRI DIRIGENTE DEV! FAZER D' CEIITRALISI'II DEMICRÃTIC. O
PRINCÍPI' DE OPCAI]JZA(}O DO P;,RTID'

ún outra erÍo quê têrrlt rotedo taTrÉ1 - á o oitaro na nrilú]a ords:l _ á que os
auadros d-irj g.cn tes - falo êqú d:s secretár'os o,,s é]rl.s ôtquc ês toLl scvq.re a ori-
ántur--*;*ã o'ieo.etírio áo crisrrito - n'c t& q--ê-eru;^-o escrúptuJ' 11ê- Tlicar?s
or-lncÍo-ioi do centieLism aerncrático. . au ldro ànieentã deve fazer do centãl- de
rIDCÍEtr @ O ]-rtnoplo de .rg..n-Lzê(.'a d. Hrrt_co que e ,ss^ oue ô @nETE-L-sIrD ocIDcrF-
ticc é. E deve viglar" olnstàtqr€nte se o centrarisrln dencrcrático estã a seÍ'vj-ôledo.
Por exelDlo: ú1 canaradê ten una opiniio divergente, os outr{)s fezel!-lhe rm ataque fo
ra ae pràp6sito palE G1lar rquela',,noz. Nós leve,:rns iorn-rr r:.edida.s pera que aquelá roã
não se ca1e, nêrl pelo Íedô, n€r!, l)elos atao-ue6. êquela voz deve lrEnifestaÍ'se, ineslD ê"r'
y'ada. e Ceve-se tcúlàr' a IIEdiCa de defen ler o rDnto de vista cta r:rinfia no sentiÔ de
q"" ninguáo -tcde c.-Lá_Ia. -p mjio_ia lr LÍn rtnrô oc viste' teJt ^ djrcjto 1e manifestá
-1o e n6s nÃ^ _ocrenc. crlí-la r ni^ ser ;e1e çers.rasio. -Se eEtalrDs cert^s .ia veÍCadê-
e o outro estí êrrado, nás vanns persuaci-lo ãe que estã errado. lulls úo podencs - ex
cepto tratêndo-se de casos de Prov^ca.1ores ou ce 

'incln-igÍveis _ calar as- q)isas coDi
nedidas aôrüústrativ,rs.

O cêntr,11ism) C.oroeático 6,.1:ra coisa sória poryue rnnt&r a r.lrridarle do P.:rtido
nâ base daÉ orincÍrics. DerÍlite o desenvolvinÉnto dê 1ut.1 entre as Cu.as linhas na ba_
se drs nrirrcÍpl^s,' 'enrútc que - Parti.dc crÉs-ca mesri qua,ndc \í o^nf1it's interms ,
nrentái àsta tàv,sãá aina vida;ar:ti,i+ie - 1rqúe caca lertirro ten a suê- vidê. e o 6eu
ritr'Ír - de rD/o auc nunoa hi qr"andes :r.,U1ãras 1:a-r ' Pa-r1'/'ncsr.: l_,v.n'ro 4iverEên-

"i,i.. c...rir^",,= ai".-"nô".,iL . oóÊo carn c cêrhr rlisrr de,-cr;ti c' ã uur, ,rtã e-
minente c€ cirecção.
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PôrE nrim, o crit6ri. que xe dá a nedi'la íJo vetlêdeirc -quadrn 
dirigente é a cala

ciaaoe-.i'uã-;;'to1t ãã conru.ter e..o"<:t'-rI*nt" as icei'-ls elYecês e a rpneim c.:llr, mmca

êxerce a mllu-rra Derseguacao, nunca se selvê CÔ lugê.:. í'le rcsJonsbilidadg CY: tA-ry
:;r'*; r';,Í"1-,* ;Êig,.riç.: quc seia '-bre u- q'rà'r' que erÍlu ar" >t" oue. r!Ínêne-
* * utt-, for ír-Lac fãnrt. lss ' á ó**'t*t' iJ!r_l'nt' '. ilã_ "vcft)S cÔnc I l11r cln

; ;;o||,6§;;-o"-t Éià*" "*'-À' "= 
pt"u"*t.'es - cevsrÉs ê'coftar as nedidas

;: ;ã+iã":;il".rãt 
-l ;i-ã"u*s c nci lirr crv crl '- lcvems sjn o'r"bêter ' 9r'-

;,-ü;*;i;;;.-"L Áút=e*. ;av.6-5 vioil- cqr rc1êÇ-' ê^ cenÍEL êr'r 'l' '''crEt]
@. Nos salelr.,s qu" n "*-"orr",ã'aÀt*át'i"9' lÃ""ufe- ':'subori'i 

nacãc ca núrvlria a

mioria e que a raiorie ,rrl" .U"'*o t""- r*ãc', eT ' 
gãre'r ten' rras focê -rÉo 

tl.{' A '"l-
ãi,l i i.*r"'""p"t iõ' -- ol'r i*u-., 

-',--,tt' 
tio t1 íi"t-i -ttt* gstên" e.n >êsêc' rl4 mas

ten c dir€ito de lErter o 
".., 

poÁr-o Ce vista ãtá sê !€rEuadir ,]e que.estÃ eI,I'ada ou,

àãiã,-aíõ;iJ; " 
raã"il a" que auêm estava e"'*Trê êra a m'-inria'

Esta vigilãrrcia na aplicaçã.: co centralislrr aomcrâi«l-.Ç u'm o:isa que.não ê

-r"=.;â;"i;";ii"..a'. . 91"""iã.i a""t11)--ã" "Á"u" 
lÍovie-nto ' -lJ6s 

cdnete'''tcs muitos-er
rt:B nisto e essês erII)s tsn .lê ser bar}icos serÊc o Pertido nã_Ô se desenvolvê neln e ver

dadeiratEnte rÍn Eu'tido d.o pÍoletari'-1Co'

O ESTUDO É UMA COISA ]}4PRESCINDÍVEL PARA O PFOLETI'RIADO SE LE

vaútr'R, É uMA FoRMA DA LUTA DE cLêssES

O rlorÍl êrro que terüo notadr n) nosso trâb'rlh. é que cs rr'ssos oa'Bradas - eu

5á u.u-á-,r qoi,ri'". r'cu-' 1o .rf,la^"- nã t"úat'', a" úna rorr'^ dêrâl ' con afinco '
ouer diz,er. r'o es ruda'Ds cdl,o ""-. *ffi.-uL-i*u a" ãf"tã"", ffi-5ã1ffi de

:ffi";1;á-d;r 
-ài-r"" 

ai i"t*tismo, ou ser, mÉtocto, ou o quê nos Thr 9:-:Y1:Y"
i"ãiá. ã" *,tà. l,oo i.q.,e" estudarDs - que é o nrais !.,llgar.- nao estaIDS IEra essa

;ãüã:'üiJ;il;;; ;$;i';;;'e àqueles canar.das operários oue são os oue Lgr

rÍEis dificutdades no-estudo, q;';"":i;;'; t'*;l;; ii''presc inaivet Dcrra o PÍDleta -
riado sê levantar. Ivao r',u po""'iliiãJà-nenlr'"l:ra de se levantaner t" É.::18='l 

"-:;âd"-ã ;l;t * da rutJ de classes, á r.-l:rê rut-a contra 
= 

q:"*' cantrE a lsilorên-

cia qr.re o ininigo incutiu.no ""piãto'o" 
trabalhador€s ' l'6s dever'rcs encarur isso co-

ÍD lma luta contra o arultrgrl ' .,áã ãgu"'lo" encarar o- e§tudo cqr? Lnxa tarêfa dlata mas

.,na luta 
"ontra 

o Íni:nigo tal ;1tl-á ã lutu po" r"-ieliores salários, tal cdrD á-a luta

ã.L-iÀO" à-ãítàa,-" at pror.tanaa", iur 
"i.,-," 

6-a luta J'c1a-conoúsra do poder' gue

ã*,ri.-rfià ;"-;i;;. F 9'.*"";;ã;'''do vi- un 1ir''ro à sua frente - o üvro nao e r
ni.milp de,e, as ldcles I qLe podcr: c^r êri pas ou i"i:Ep{s-de1e - devê t'l avor Ú'com-

bate ro Üvro - o Livro. q "*$ at colrb'te - 'om 
as 'idêr''s-do inirieg' con a icleo-

loeia do ininjro, cttt a potl rtcjdo ininig'' o"r a orPanização do'injnjPo' x se os cê

iliáã"i". 
*.*iáÀãr*-, 't. ." r',lli u"ã i ver as mi*as deit' n:neir: ' iu18o que te-

ã-o*i" r.áriaade en vencer ás vo§ sês dificuldades ;

Por outro lado, as cõIu1as dêvem estillu1êr os rovÔs cararadas a ven@r ês suês

m6orj as aif icutêdes trlqendo oÃ" c' es rudo - -devc h:vêr Lm plano slob-l dê estu

ã"[iJ.*rJi a" J-r';, o'utt,affiã=ãó-FãEiao i feito nP bÂ"e do Ú" texto quc ' 
â

t"ffii""d"-i;;a" il*-i.i. Àr6.,u"iq"u da 1ESS. Esse texto não foi estudado de for
na sisterática Dor. todos "" "*Ãã""àà-;;üao 

ã" rãi estudado dc forma individualis-
i:,";il'.:';;.ã;iã;'", ;;:õ; i;"ô;;; *'riui ao".ia'io' oue Dodianps ter adqlri

Íido naquele lirto ailda "* "áütã#oil--"* 
a" todos os-nóssos ceÍIeiradês ' 09 cê

mar.adês Doder len os ri!rÇ6 q"Jqú;;r="-r:as-iú qr" r"" êquele e a vossa tarefa Prio

lff"#g ã:;àà;;ã"+-ii'À: É;'q;;;; Partido. traçou 
-L.rr: orlentação ccm o estu-

do daqucle jwo nro " rlc, :"i","á-J{"t ,.q;!'' 1i"?.í y:--:*t'iê'rcia dr'ma rerrclu

J".. ãátt '.a. de una fon'e correcta .: ccn-al ití' c ó irll prqu- educou ser"(oes e ge

rracões de cor".unistas "r toaos ãã-ioi"á;-ã;údó e tenbán ien 
'c1e 

eduo3r os nosso§ 'Aü
â;:i!;'ufr;il;,osso p='tiáã'àã ià uoit" àqui1o ' o estudo bêse par'a todos os qua

dros é aO,e1e 1i''r.. Quan&..À"" á,f.,.fu ü\r,o o Parij do vai-traçar ,.1-PlêÍp de estrl

â";;;"ãá; *' ã"tt"] ri""" q;"i;";;" o plano de estu<lo bãsico continr',. a 6er ãqug

lê.
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ALÉM DE uM ESTUDo BÃsrco, HÁ uM ÊsruDo ESPECÍrrco DA CÉLULA

QUE O SECRÊTÃRIO DA CÉLULA DETEP':INA DE ACOIDO COM AS SUAS

, ian;ras, col suA TAREFA cENTFAL E AS suAS TAREFAS lRroRr-
rÁPrAS

A1&r do êstudo _ estou-me aq-ora a referir' às questões do estudÔ relacionadas co:n

* toãiã - a.it" ri*rc uá-sico. ãaaa ólula, cacla co:''ité, cada organisro dere estucar

filreie pro»fena, aquefe lilto qúe qúsererr', se for-ur câso de ul' li!'ro, aquele texto

àüà-ã:,iaã-a *"árG"-ã" pr"n*i;. dspe.Ífiáo'. a. élu1a, do ótgão ou ao sector' supo -'
nh Trôs que o noss,i c\?lul'! . éJtri'o' di.rnto, to- ú proo 're geve: nio s'be co-

no ligaisc _rs 
nassas! c.m.te rnuitfs erros na ntnej r: de J'-g'i-<^ Às 'fssPs. ll estu(tr)

u: "ái;.";*;.i;;;;.;;;; ;;; ;;; àit" p'",."*' I'Íão de'e esturlar cai.as dis-
paratadas quó yrde estudar noutra altura, deve eitudar exêct'-rnente aquilo'

Supoa,}!4,!3s que, neste noÍEnto, se desencaCeie lnn nDvjrênto de nassas e"lt -d:,l"""" i"itiáo-piti iJorut'^. derrot.í a drrrente c.'litulacionist" e liqlúdaêionistaP-Ôis
o iestudô dos órgãos que têm a e:rgo a d:irecção deste rtcvi_l'i3nto ê êntrê efes o conite
dê distr.ito devãr,r estuCar os totcãs que dizén respeito a estê @rÍente capitulacionis-
i.. Fã"q* s6 assü pade.' . püc:r c- !r-' r Yt'rê côfiÉcre ': 9''1Ít'cê lo Pêrt'i4o nêst'-
-..á.io] r"t" auer dizé- que. atéF dc -!r es tuc- b-rsico, há r.m es rud- especificÔ da c€-
lula que ô secretá"i^ aa cÉtútl detenrtina de acoÍdô con ê.s suas taÍ€fas, con a--sua tg
:efa êntra1 e as suas terefas prioritil:iês nôs r.hlÍlentos que se vão sucedêndo' HÔuvê

umÊ altura qr oue ô conrÍ-l o oDeririo era rmr cois" 4xlrercrenre ir? tênte ')_ra fêzêr

-ir.À".a.". Nds toríns medi dls ' por exerpl<: coitÁrns 
"r* 

Ii\lro s^bre " conrÍrIo ÔP<-

;;i;-"".-*"à" i;;.;-. -.;í.'.per!r'. c1'rc tcxr-- ohri oarÁrj de r^do o P'r'tid'
p.tl".-^. ã" fuã -;.rtlO: jí t-nt "'rr t->1 brj Pct:r'r-^ 

- 
ouo ein4" nlô rirú'r 'studaCo

ãÀnão tu1un, tivesserncs feità do üvÍo dó coritrolo operãríc un texto ôbrig,atório Pare
iJ. . 

-plJ;a". 
iáú.tq.t"'ao js1' á. '6' 16^.ll:v"-s' , ni nguí p''dc )brigãr" ,n'1 Pêss': 2

estudet^! dev--sÊ lutrr p . qLe ela êstud4).

SE NÃO ESTIVER SI]BORDiNêDO ÀS TARE|AS DO IARTIDO O E-CTUDO É '

UMA COISA PREJUDI CIAL

Dentro dô estudo há zincê alirLl]]lrs ideiás enaidês, de dois tilos: a ]rRis [pave 'na
mjnhe rmeire de ver, ó pw. c srpl ..-oj-e ouc ni,^ s. estudl: ' :"llr-C..9 gyf P I Y9

ze}. Í12'se Co estudó una -.ct'v ldc p-ej rj' -1 f'ar,r ' P';rtiC,o' T"-:üo- hP dist^' Istu
[.-sq prr.r fugir ã realidade, estud.:-ie pâ.ra se isôlêf' ca lute ce classes, da luta Pe-
; ;;ã;çà.-.--p"". se isolat'aos pioblcrçs gr.rv9s qu9 teÍlps -e 

nã' sêbellDs Íesô1ver' 0

cstudo po.le ser Lr:rê l LrPê -=c- ôã .lJ-ní l."ioj" u'ú "-t n'a' --r 
2^1ír ic' c i prÁti c'e t'

Pa.rtilo. Se rã' esrivcr sub.!y:in,d';s t-ner Ls í1 fdr'ti'o o csrL,C'e lr:. co'sa preluol
cial e má ptrque desvia a noss.. atenqão das t.ref.1s a cr-mprir pan: tarefas que !1nda
não tenns ãe ãUsrErir. Este eÍra t.:nbám existe emboÍ'ê seja d.e nenoÍ\3s ploI»rcoes qr.le o
outtr,. Er ger,I si^ hÍhitls j-filrr"dós p los inlelectuPis, Pelos es.tudêntes.'u lnru
tros sectoies ca peq'-rene burguesia que i::piigen este estu'kr rreshgarln 'la Dratlca e oÂ

r".úã.a. crto rome. dc evitár'qú. á r'"--'i".í se faça1 que ô nossô Pil-ti'c' se ligue
à r,rassrs c que s( aeselv).Lv-'

celtôs carat adas tãn prstô l"s ,ezes ,.m pmblona, ílentr c. qucstão do estudo,que
á assirn: It6s tens o "Lrjtê ÊopuIa" Ciári,^, tôdos cs dias, portant', en pr1nclp1o, ce-
;;; t;.; "irtãi poorr.r' c,iãlio - isso innlica r.!r'' esf.rlo p.ra estucê' 'r 'rllia PÔpr1-

i-rr': m i"-ru * ri "- 
básico que 6 a Hisiiria ar Pertiãc clrlurlistê BJlchevi lie d.1

UliS. o.prir, .s cál -lrs 'eterrü'n t:nbô ' esrucr lL tcrt-s le.ticu La*? :l p it:l:l
n6" t"-roà urÉ caterva de livrDs e ce textos que nunce mais corseguirrs estud'r' t; cla-
m que istc, ê-r1 Pêrte, c vercade'

O ouc Densr 6 orc ,, n ssoq (.1'r.'C.'q, qu'n'o ririfc- 'sau tr'ãb_fh'_, Ceyên dj-.

,er á o se4-.intc, _ iilut _ P^DLI,:l'r' ;eve-sc r9r t^d' ! _' 
D. ssi'/ 1' C'x'r ter,r)s vrrl's co'l

s..rs DàrLl csruc-r. ô< n.ss^s c-rnlre,.- .evet- iriic r n, ci}:l " o ou) Ã -ri-ritári - trer:
n ".i air"at á nveciso 'le- crir^ri'1 , qu--]'o 'rdste, o "rti- 'e funrrÔ, 1Úrnd- e)(rs-

i!'; ";;i. ";11, 
; .ú;e1...i- t.--r. E_ce-y--se ,-' es Eu't -i rcjvidLr-l /^< ou ià\.s lere:l

ô ,'Lutà PoDu-lir' n1D1Í-te e] que ni^ ó, 'i!ârr§ r 'l ri.'E'-fl r P'rq Ceix:r ô1nfi teriDo_

por""" pa"'.^,a que t& cij-cui rd^ sr ]e- rcn ' sl - rBior 9'rte 6- o'!'à_s ('e ^rl ser
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ôper#c1 e cêI]lpcnesa , quê r'Esrô lenCo tà dificuLíJêdês ãr .rssimilâr. prque r!ãô se habi
tuarãÂ, êinda não criarnn esses hÃbitos que têm que cr.j ar - se no-s úes 

-Caiós 
essas cti

sas tcdas etes desnobilizan e dizó que não estio prra ir para a UnjversiCaC.ê ooraue ã
1ês esoJl}1eran tr.bâ]h.r e n;. s-r es-u'lntes. E têm rezlo en Ci zer ist^, P.,rtin Ll, dã
ve-rros s rber cortar no excess Ce rrFbêI\^ re leitr.lrF áaül. qLte n;,) á ês frict-nnenro nã
cessáv'lo e ageraerEse .-lpenas ao que é estritên:nte neceisárió. f certo oue un quedro ã
vônÇado, r.!1l quâdm conscjente ,,rs su.rs rbsrDns.bi I idêdes , tcr quc .stu4"r nuita coise]
Ir,ão pocte ficar s6 pela pe;a quc thc rio r.:i.. ler, ten que estuá.r nes- irrí tes cnisas
e Dortênto to'n que hêbituar-se n- 1êr deirêssa e ben e coq)reendeÍ' rEpidê|rEnte e, en -
quànt" não se ttúitua, fêz-csfcrços nesàe setitiCo. rGs Ceire-se Car lrna ate:-rqão, 

'princi_
pa1::rente aos quadros quê t&, Cifiêuldêde, Àmce img)r ún pm:,r.rna vasto Ce. leitunas ã
de estud^.

HÃ UMA MANEIRA DE oBP.IGAR OS }JOSSÔS CAMÀRADAS A ÊSTUDAF MUITo
SIMPLES: ESTUDARMOS ÊM I,UGAR DELES

Pou outra lado, há utr :rnneira ale cbrig..n,cs rossos carErêdas ê estuí1ar xuito
sjrDles: estudêÍno€ em 1uIêr deLes. E então, er vez de os 16n:ros a J-er,o texto rchegarjrlnto deIes, duiante a hcr.a do iant@ ou quando ros encontmms con eles em qualquer
sÍtio e nóq comirúcêrrrcs duu neneira, o mais sj:nples possÍve1, êqui1o que fárns,o que
eles não tên terpo de 1er, comhicarÍ'D"-1he o essônciai C.s iCéia; c. ouEúrdo ele'arranjar te-po e ná.u-iios para Íer, enrão, nccs: al Lur-a, di-se o rexto prrá 1tr. Porte-nto nG
taTbern podqlrfs ajudâr os nossos carraradas de muita nanejra. Quando ún rosso catrFJÉ.da ,
IDr exeÍ[)lo, to'n dificuldede em Ier - coisa gue êcsntece - não ten dificuldade en ou -
v'ir. 0s rrêbalhlCores tÂrr r,a'.ra or".lnde virtu,le: á cr.r: cqrdt CificLl lr.le en êssi]"i l,r r-['.
texto escrito, porque não tl:- uríoitos ouê ê hurp.ucsi- irpedi u-.s de .rssrmir essa difi-
culdade, tàr 1j;à -wr. 

f:cu1-a..Jc na i s resenvolvic. que á e cap.cida ie 'e cFfrir pêLo
ouvido as idei.rs. E entao nós, s.:benco isto, pegaros _no texto que á Ilara esiuaar, 1e -
mos eotes que ê IÉrB sêber ler tê,"rMn, dlegaft)s ao pê rlo canalada e, en vez de o obri-
gar a 1er, lenr)s pára e1e. Isto ten r-úi g.anCe rérito: e1e êDrEndê 1ôgo. Os trêbalhê.ro-
res que estão aqui .1entrc de\rem lenbrar-se .lo terqro ern que andavtrr na instn-rqFo nrirrá-
ria e nas difeÍenÇas qLre hêvia --ntre os filhos Cos ricos e os fi1)ps dos Isbles ejrl nlf-
táriâ de estudo e issó deve orientê, a vossa vidê tocla en ratéria r]e trê5.lho de educa
ção dentro do Pôrti dl.

0s fillTos dôs Eôbres nô escola onie eu .ndei quôse todcE fazian isto: nunca ccn-
se8uiêrn a!,render a história, a grarática, u:ra sárie ,le outms brut.1liCêdes que thes an
de.vem e i:rpirr55ir. Ncfimdo, reagian contna a ideolôgiê Ct ininrigo - não sabiam, mas es:
tavam a iEagir contre a ideologia. Cc ininúgo - e, D. vezes, d\egév._!r ao p6 Caqueles
filhcs Cos ricps que tirüan un desatvclvi.nento intêlectual (intelectr..l deve sêr enten
didô á1 têrÍnos hãbeis ) quer dizer, que rnis facilnrente pÉI,<rgueâvd1 o que lien - maã
não er.a poryue fossem maiis lntellgentes dó que os outrci I ã rlizi;m: ànta- 1á a hist6-
nia d.o D. J>ão l'/. (hegêv.1 ; ,rin.ati. 'o D. I ;. -V e c -"tro dizil: "O D. Joã. IV foi
assirn: tec, tnc, t.c, t,1c," c cxÍrl i..vo-Ihe tu/.. Il1^ fix"vê..o-ülo 'u,., n lil se -
guintê era chanado ã 1iqãc e Cav.e uu: 1ição melhôr dô que o outr'§ que l-hÁ tiúÉ ensina
do a trist6rie-prqu. e,ua c"-paciJ,.lc .( rcl.ci.n"r -s'crjs-: petr'.uvi.1o á ruit- ee=
senvotvidê. NÃs dcverDs .rprr'vêita:, essâ ficuldade qu. os n ssoà quaCros de origen ope-
raÍ'iá. e câlrrrrcs l ten,r,ai- d-Jcnv 1vi4. ou. rs.Lfr.s ou.,lt-s de oÍigo:] I€quen+burfue
sa e intele-ctua-1. Isso ó ortrernrrrentc precioso p.,rqr. ,is rÉt.,]^s de iüai. ás iaeies'sío
diferentes co}lstrite a- classe soci-a1 e dev€t"ros oaihecer isso iara aor:oveitarr.os os 16-
tios pr"ógios,'ns opcrÉri. s c,)s c;m-n-scs p-r1-- .s êju4,r., conph- naer e F Fssj-lti-
fêr ês c-isJs que eles não assir-il,"qr l.Ltr- nrne.; ra. Isi- qu-nt r s -É r.i.s de estqd.
ê êssencaa L.

Quando eu disse .:qui que do "Luta Pôpu1ar" sê deven 1êr oé ar.tiÊps principais -
natuÍBlnF-nte que a1!,-1rn carár.ada deve estar e-r desacordo olD esta rirrhê r,,rênêira de vã-
o "[üta Popular é par'a se ler todo. DevexDs ser reêIista]1. Dêva'rics deféndêr que o "hr-
ta Poputêr.'r se deve 1er todc, ó cerco, rus oela oxreriinci. oue eu tcnho ! êsàu con\,ren
cido -de 

que ruis dc 50% dos nossos cd1an4âs mo 1àr' . "Lutr'PoFu1..l'"' rúo. fsrou conl
venci do que aoenas 101 ^ 1â Lodo e quc, rtos )utrDs quc I l:n o "Lut. P.puJer" rns que não
o -Lôn rodo, s6 u" t equeno rírr-n tô os aÍiir-s Ce füao c quc a n ior';.- )ô cs ;equen:s
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altigos. Istô ]IDstra - e á o que eu tenho discuti4ô cor,',.-1 redacgão -'c,ue os pequcnfs
artigos deven ser objectô du':Lr ate]laão naiô( do que têD sido êté afora.

Sendo as coisas aue toda a tente 1ê, n& temca Que aDrD\reitar esta coisa má

so' 1&r os pequenos art i.os - pa:.a corsegL-rir ncrer, pêsse 1 'emô' nê c.rbeç" 'tÍevás
oos pequen.s ê--titcs, :oujlo oue rão se c,nse.1le I-F'Ler nos.drardes. Dorc-Je 1s Peguenos
drtifos devo:l ser !!nê arrtu_ e nÍ wre C.Í" L'. C'Irss_ jô).r.l . p(, r]Ierlê ndô se le [^ -
do. É t.rnos que l.ar.! ir desEe f..tô Dar'eslirl]rl 1r os otneraC's - 1;11 tod., sc ].os -
síve], m,,s, nâra iá, tsnos que roreoi ' qu,. ô c'sencj "1 ,l r scnáo el(s'rio c{"nsc"uem
ler tudo.

t-hre das seccies rJis 1j,às d' l,rn'l í ' eccã-,ld l ert}rt.' e r€6Fosta. t eu,
porque sei que é á nâ;s lida, á aqr.rela i qrrc terür 'l-'do rEjs rtenção, luando sa-' a:] 

';criticôr ê corri:ir porque, ã" ,r"i"a, Len a-leurrs icctas incorrect.s, a nn'as i"ejes -
confusas, .1c,Jrs i';j.s' eé-L6cicas. ur.", -õ á licJ lor toc.. ê pênte, Lirl c lTD ê'lL a
mais per{gosó que un er'ro In-m artigô que lrcuea gente 1ê e, ixlrtêntôr tc)]1rr6 que ter wÉ.
grend; atãnção ã esse titrrl de rubrica. Eu nào aéfenclo que o .Luta Pôpu1di' não §ê deve
ien, Deve-sá Ier todo, 1"tas o secretãrio eur.r conritõ Co drrti.lo deve sãr realista, ver
que ÍÉ.Í toda a gente o 1ê, É preciso traçrar ú1 critário pêr.e ílue, a pêrtir de r..trn dêter
minado norento, cada vez rEis gente leia o "Luta Popú14" r que leia o êssenciel.

].IÃO SE PODE IAZER I.IADÂ COIí OS PÉS ASSE}ITES NA TERRA SEM PROCE

DEF AO INQUT Rl TO

Ltn outrô êrro que tentÉ n:taio ó na questão dos inaLic_ritos. Os nossos canaÍEdas
não proceccn: reerJamenre ' inquõrit^-.

A burguesie tem os seu,s üqúritos - oue não no§ ser\,rên, ainda o.ue ê Sente os
poqsa estuCâ para tirer certcs éfoTrentos - e o prolet.r'iêcô ie, ^s sã.rs inqúritos qr.re

ieri qqe fazer. Por vezes, cer'tos cêl].r]}rda§ estãô nEticôs q'n trabaLhos, erl'ÍD elabotEr Ô

contrátb co1êctivo de 1-r.balho. Crrrp ó qr-re Dodem elaborer ô cQntr.ato ôrlêctivÔ de tra_
5allo do seu süriiot, sL n;l) fizeren i nquírit : ts 

-c::.-Irr'.1-.s 
têr'qÚe orçeni zar rflbaír

rr,. CorD poden Çrrdniznr _ 5airr- s. n3a tazen :nquerrto? 0s cdrêracas tert quê Ó-rr Prr
*,^ 

"6tut. 
p"". "icn forar rendacos de nov.. CrD 

-pôcen c,irigir a é1ula se não fize -
rem inquárito ju:]to <ios rlTür':,s .lê cé1,1t.12 t',, str",]a, não se Plde f.1zer nada coro os p'!s
essentes nr t"in] sen prDcç iêr êo inq.ririt'. 0u já se sa5e - e noasa êIÍtrr' êfroveitãn
-se os coúecimentôs que j.í tar s - _r.r entã.r'n;o s- sdbê o lrrccde-se r úr inqtEri-
to.

€cêi a situêcão das clêsO _im-uárir> deve sei orienlêdo fund.-1eNêI'ênte ]1-rrê olÚ
ses ou oe cana4a Ce classe c m que qucnêr'lrs Lr'b4lhJr, isl_ ó, o seu níve1 ãe wite, "-
sua s-ct.uqão r.eol e, Li'm vez con_e3jCo iss.', es Lar'" 'Pros ê ÍDcar Ú.1F p'liElca que

te!üa p:,r destjlkrt.íi:, Ciganos .rsõin, "tsa classe ou cdÍLadê de clêsse. Se não fizer _

nros inqr,árit: o n''rsso i.,abilo rão .oG pr,:scguir' Tcnros qu€ súer irluir lr, 1>:ncar
to,ias À coisos, /esen\,o1ver -".r."à'. ét-,d,s-ae. ilnüric? rtá r.qrririr una ca;aci@
dê r}]!]lal e Ce ã-vôntede no traballrc que Ir)s fenrlita encontrêr rapidêúlente a scluçaÔ P1
r\1 ô prôb1ena que, sa'n irquérito, nunca ccnselril-l:íll)s enclntrÉr.

É pRECrso rAzER pRopAcAIDl- ITNTFE 0s ou^DRos, EXPLTCAR 0 PoR

QUÊ DAS coTSAS r lloBlLlli-ros P/.81 rPLrcAF Ú"' jl\H^, uv7
DECISlO, Ut}A DISOLUçtr,o, UIlA I4EDIDA

Outlo dos e.Ir1rs, apontado pels catEnrda l.lao Tsó tung m.:s que exiSte tembá:n nO

nosso Pêrtido e cm-gr:ndà e.cJe, á a 'luestÃo da pnc)i1- [C: enEre os Quad-ros. Todos os

rr-.sponsl\eis das celul]s c condles do P'r'l-,j' rÓ"n -oue c Drre' lso Íazer pÍDI aq:nca mis

la*u*, ,r* ger'ê], na prop..1g,anda para ês rlassas . Nós tanrbóm t€!]1ls -Ú!ra l:'roP'1g-anê pê'a
ós quadros. Se êu terÍrc rmn dizectivc- do Partido, chêgo 1 ce1uLa- e vou collurÀear afltê_
1a directiv.r dula me.neira burocrática, o3ro os cont:rlleizos do P"C"P faze,'!, "s pessoê§

não se n:bi1iz,:m. Não colzirreende.'n, prineiro, 3 diÍectivê e, depois, n;o se mobilizcíÂ'
0ra, á preciso fazer proltaganda entLr: os o-uadfDs, explicar o f'rque 9as cD193s e ÍDba-
fizá-ti oou^a rclicar'lre finn-. ,'-- dêcjs'r), unê r-s 1r-v ão, -ur. redi"+. Es tê -pIFIrT.ên
d.;;;rL]; ". 

ál';1.. Nlc so vl ' n'ss- L'n'( Í r' secrcLi!^i ' ce tn coni L6 o'rno uG
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tarefa de nrrbilização das rÍÉssas ao cor.rité, de dentro do Padido.
DevqÍos adoDtar aqui o orincÍ-oio d- cuidêÍ da DÍopagênda. Acorteco auàlquer co-i-

sa, n& oonr-rricamix logo'aos ia.raraàas, por exen lo: tjverôs coúecirenro dtuna notÍcja
qualquer, varr)s logo a oorrer dizer ao cararada da ó1u1a que se passou i6to, pêssou _

-se aqú1o, quat a atitude qúê de\ren§s tcrnêr. se toÍnáros esta. se tcúla]lc§ ÔLrtre - ê de
,.not tur." propaganaa da linhê do Parri.t, áa pol Íricê do Partido, do )larxi srp-)eninis
mô ênrrc os quàdÍos .

A direcção dur cordtá ou dun orEarrisÍto úo á o problema dun individuo estar ali
sentado a toÍÊr dDonldncntos c [az^r as coisas. .áol Dcve_sp tomar aDonrarentos r fazer
tudô isso, mas L!" secrÉrár'io de r.Ína ó]uIê É w pi.opal.andi "ta que vai- pê1d oá1ú4, de-
ve persuadir, @nvencer, aniIIEr, entusiasmar, estimu]ar o trEbalho e não estar ali a
fazer u[ frete junto dos caiaradas. Se r,)1 quadrao dir"igênte não se entusias.'na Í]o treba-
tho qLre faz não Dodê estar à esoero oue se;nfusi*ner ce oue di-jgc. Ten que viverin
rens.rr-lnte a potÍrica, a vida $ ÍtlÉu, o s., trEbrlho! sob ;rna dà que o( outros t.rF-
Én nao poCen vjver iniensanente _esse rrdb,rlho. Portantô, cuid Lr da proprgandÀ entre os
nossos ouadro6. os ouPdrDs oue rós dirigircs. é urE Larefâ crtrordnenLe inportante por
qu" põe t pa:t iao ráao u ,ui"h., I nesmã cadánc i . pqü Io que un c.T,aredê ia, po.q"ê -
tem m espÍrito mais avanqado, outr.o far,i se a ?rlrpegand: ior bat feira, rêsÍD- serldo
r.an quadro'nais recuado, e a !ôssi-bilidade ae o i'ar4iit, nar"cher a r-one caáência ,inica á
múto maiôr se se fizer propê€ênda e 6 qu,:se inêxistentc se não se fizêr propagênda. De
ve:se fêzer propaganda rrEsrro @m aqueles quadrls que tôm pontos de vista diferentes do=
noosos, espeãi.--1r:õnte ccdl essês quá tà po-ntos de vista difercntes dos rossos. Não ã â
zer prDpêganda com os rDssos anigos e náo fÊzer. J,rlcJiagardd ccn êqueles com quen terps
quesiõeê pessoais ou divergàcias de princípio quc não deveros tr,srsfornar en questões
pessoais.

oRGA1\IIZAR 0 ?MBALHo ENTRE 0S QUADRoS Col'ÍPRÊEliDE UMA B0A DÍ-
VISÃO DAS TAREEAS, U]'Í BOM CO}JHECIMÊIJTO DOS QUADROS E, DXPOIS
UMA AJUDA STSTE!{ATICA A CADA U]'I DCS QUADROS

Ltr outrr: erro que se tem notadl - deve ser o cácirr segrado - tambár isto á u:t
êrro Ícferidô peIô can.rreda llao !1o tê-1 estudo que indiq..rei aos cana]1adas raç quê êx-is
te tdrÉ1 rro nosso P,irtido - á o de não sàrcrnot ortlruz.rr o rrebrlio cntÍE os nen :
bros de un ccrrité ou dwra é]u1a. qu@rr
@n:balho de cad.l fienbrc nào sebe'ros. Ora, a organiza-
ção do tr,êtalho de ceda ncrrbro de i.ma cáluta pressupõe as seguintes coisas: pri-reiro,
prcssr-põc u-]a divisão d,§ Ltue.f "E cgrn-c.ci : segundo, lrcssupõc Lrn .orLhccinenlo dos 

-ouêdros, de c.ad.1 r.n'n ieles, para.r atrúuin c- t.:Iefa ao qu.idro caÍ'\az de a curprir, isto e t
pâra coloca, o hômem cer,to rp lugar certo. Dizia eu que co'nprr:endi.: \.lrla boa divisão
das tarefas, u'i bom conlieciÍÉnto do6 quê.drDs e, depoiJ, una ãluaa sisterútica a o:da
tÍÂ &s quadros IEra ele ctr'opjir a taÍefa de que foi incurrbido. A isso se chaj'm org,ani-
zê! o tràbê.lho entre os qu.1dra6 d,r coÍ.itá.

Se nós, nun conité quelquer, dizemcs aos nossos c.:nar.1das: "tenos :st. têÍefa pa
rê c1lrtrrir, portênto, o c.'mê!êd, r:l dev- faz(r isro, o c "rr"Jàia tel devc fazer dqúIo
e o outzo c.rÍlên:da fázcí o sesuinte'- ràs niô or.-ànizdr.Ds ô trabalho delc - ia nêo ha
o lÍbbtc):lF d. cuid.r eos -ót&-s, úo,t clie mioq, .tc; nÀ-l É d--orr:niz,áão - o"pa
niz;r61656ye dcl-. O secreL+io 6ç u1.,-ã1Lrb J ro: org_n-izedrr n:o 1.n..s dês mes?-s
mês urÍ'orsênizàdor da lr6rri a cJtu-t. - r cálu-Ie rào está or-aniz-d, s6 pe]o fêctc d'
qLre 6 cólúa. 0 fact: ãc i.r cé,trt- )cmj te o-uÍ sL f ,cp o tr- rb.lho de oryrriz..ção, n''.s
nào cstá sufi cien Eer.en Lc or]] úLzrda. Orr, deú*os cüà.r d.' or:.m zFcão desse trâbêl.hc.
Pcrr:ue ã oue .rêriôs .ÉÍv,nJrl..:s oue cão ]--.Ás o.iràr..id. s- ,:Lrc não õão ncnhL-ms trlrsfur.as oor
,erds ."'êrastTÂ do Prrtido. dorcu' 616 çai 4i;-13c da'rt"niz'e;o do tn'b"lh^ cielcí' t
eles vêm o mar rolis alto drj que ê te]"ra r nós nã^ lhe d'JDs LÍF "juda or'gerL1zativ.1 e ê-
les não ccnsegtrer rÉsolven oJ Prrblo'nas. Pôrtênto, ajudar a organ:izar o tr'abêfho des -
ses c,rÍEradis.
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AS REiÀ§ÕEs pESSoATS cônnecres QUi sE DEVEM MÁNTSR coNsrsrEM
EI,i HOSTILIZÂR 1IS IDEÍAS QTIE NOS PÂRECERE}Í ERRADAS, I11-S NUNCI
HOSTILIZAR .1I. PESSOA QUE TIM ]DEIAS ER!âDAS

Lrrn outÍ!) erro que terüo notaclc ta:nbón no rósso tr.rbalho - ó o d6ciro ter.!.eiro -
á o defeito de classe de c\3rtos carãI'ldes dirigentes de có1u1as r,.u de orEanisros que
qrsiste en nãô saber nÉnter, lrelacões Dessoars col,I€ctrs com os nossos canraradas. Isto
é ,..rra prage en:
respêitar o pmto de vista da nosso cêr&arada ainda que não se coneo«le ccm efe e 6e @Ir1

bat'aro as ideias crrad.es; não hostilizi=1o, hostilizai as suas ideias que nos 1>arecem eí
radês, Illas nunce hostifüêr d rx]6soa que tên ideias erradas; fazer wl esforco ,rLúto
grandé p,:ra, .=1Ée urta aiscussài, por vezes êc.,-Lo!ada, daL as coisas coÍ,-. se-nãl se ti-
tEsse Das6'd\ nad.a ^nt« .s c.rnàrêdês. Dess)a r.re €sso.r. corD se nãa t;\.,c,.se hêv'id^
aiscusiãc, ai ndo qJe se r.mreú: .*- íigiton.ià s bre os fnntos de vjstF erred)Ê. II;s
de\rcrbs por- de -arrc qL..lquey confjto pcssoal con os cêlrêJ.âde-. Se tivêIÍ.cs confu toc
pess4ãls - as vezes corptelrrs t n-rb)n crÍ"s nesse EI€ct , u: u ôutÍ. @r'Ête eryc6, un
conrrnista não deve coreter,esses erfi)s n:s n6s g',:r vezes c(Inetemts eryos - sê tiveiÍDs
algu'.l problenra pessoal devqr}f,s ter r hr]rild.rde sdiciente lara cleg".)a jlrrto dô cêrana-
da e, se a resfol]sabj-lid,ide á nosse, acabar irÍediatêr'Ente com. esse lJrDblenã pessoá1.I-
ÍladiêtdrÊnle. Isso nã:6 nenl-r.ma hu,,nii,hrçã , ã un- rtitud" de gr-rde corêJ'cn rDrpl -rn
1etária, ess: de scr capaz de ter cor'c L iilo Lm efin '€ss..l , rmê nã.:t=vrá, we c iàa-
ãs vcreé .té dita sen inrenção, chr g..Í a. -- a. cer,areaa e'üz-ri 'r nirüa'intenção não
foi Jqr.E11; or.I Fnt"o: .fo14i-te ourndrr ne '/el.üsde nã. d v'a reFle ^fcndid.^! fjz-te u"u
cr{tiáa dennsiado \riolenta que ní aerri-r terte feito. E dizeren não apo:ras a e1e
pessoahênte nas no.lugêr onde- r a65rediu, isto ó, c,nde l-ne f:z ú:i.1 crriticã err,ada. Por
quê sê fiz Lna cy.iricr errldrà frenLe d.s T.essoas oeyis, ni. ",ai :.edir desculla reÉ
porque isso é o quc fazam ,s -l:..nx --,:s: crili(.:n .r: púól'cy. e de;" is vã. peair des-
cuIf,a em pdt"ticüdr. llão .e dere cait-:cdr er -út,tic. y]1lue. de res+. , sê deve e.iti -
a". nu" élr1*. líes sê se @l:ere um orrp *a'La centid. ná"'ier,er." sár . prinein- ê
ir 1á. E o secretário de un c()nritá deve dár o exqrDlo ebsolutarÍÉnte i'rpecàveI nesta me
téria.

Nio hã qu.s'ies Fssodis en íe ( Fir,rades. P^dc haver qu.stt" ç lÍticas, rnq:'eg
soaís nao h;. fs[e cs::l de tr"balno devc ser jntr>jsif (ntercnr e m.-n tri,lo fÍu1e e tm
estilo oue C1Là rm br:r'r arbianre- nrmitc sL, pnar ac d \.êrrÃnci es - aiuCr a r,ersuadir r1.-r
tén urna boa ligaçio c,r o *..j.'. n.ntin á. boa uÂiddde dentr d.'P.did;, e, t ddíii
nl-mca cêde.Caê;s 1,1êi,s errrd.s. fsr'á prceicc sF.beí m"rl-r: .!.Lr frrnouez. col le-
ta, una capacidade de dizer êo ca:nnada aquilo que se ten de dizer, nã^ es'ccrLder, 

-nã.'

cncolher. nas ta,b".in nl' Cize- Js c isas li'r ana,'renre. :cns,r nri ÍEircse se .le\( dizer
:u não, ná.l ã para -st.rr r f.vêr as críticas sen a"r íi"t. s, J correct^ ,u ni+ á c.r
recto- fezô- las. Xstes aÍoblerás JÊssoais existdn, lrincileln€nte, con @rtos elerEntos
que tem êtitudes liberêis, individualist(-ls e, if,lr vezes, edste rresnc entre ôs ôiEr.r -
rios - não é s6 um defeiti da fequene Urrgrreéiã-, rlos inieleetr.r.ris - os oleráriôs- tall -
bem t€rÂ, ?cr vezes, este defeito de serem opiniosos e de êglediren. !or-pa1.1was ês !€
soas. Á,. gente dev,. te nrito cu.idado con issc, dêr tl1É atençã.a g.r"1nde às questões pes:
sôals, ês Doâs re Lãc_es -\ss - .-15.

NÃO DEVEMOS IAZER RIUNIõES SEII 1TS PREP}RIR A,f IIiCADIüENTÊ

_ _th dácirno qunr.to erro qur sc tern nctaCô na nossc trôI'aLh) á a ques=tão 4as reuni-
ões. Esse errt notr-se, I.r exenq-.Io, .-qui na nr6p'i.r Escolã de Qu.razõEl@ãã-ft
pererr:s a Escola de Qu.rdros en 15 dias,n1: tive--,r)s nais t:rT., tivenas clue ..pror,,eitan
esl. ei]ccd dc Àqosto c n'ô tivcÍns Lu'rd -yrtl.Erir-C Ce mr .'rcr ar,rms q]r, ,Y]Ueh .ro
I"naiaàac o,ro .ãt." conc[c3cs exiren- r,:s'fizàmcs ,r,c 

"nT 
issiv. 1 razer. -a'nrcrara]

ção a"s r"uniics d: -rah rih' exigã út'Í?'DaIn. .-€ s."rrt'án . ces cÉtuLrt.-EÉge a
ioda a gete nas, êm pêrtiorlar,"aos secratárics das ó1ulas. lÍás nic rle,.;errs faze_r re
urriôes ser as lrep.rrr a[j-clrdêI-Entê - .u t,]nbõr: c.re L. -sEc ."17p q q561rc.-nF for c-i
rigi-1o c, lrcvcvelne-lte, outas - [x3ra,]'s c,',:Éten - rx.e'!^ er-i (-Fs de s'leryencie
Isto é, nu'na erer,g,ência faz-se una retrnião extraorclinãri.r , nessê altur.: não hcuve rrri
to +eÍEa Far-. a 1re1.1.-y_, nrrs, ÍrFSn-' rs.im, h r-Á/c u:, nÍnir' .le ;rr:'3r_rçin.



_16_

Â_preparação de u-,Iê reL-nião exipc 1.m certo nímero dc nediles práticas Ce tn-ba -
Iho - ÍEtodos. -E :reciso, ccrm ciz o carér:dâ v,ro na sua 1inPui..sen, Íêzêr Fvisos á T'o-
:.u.leçio, lsto á, 

_c- 
rlsq'i'sa -.visr o6 nenbrr s c' cc-fu1, c"r i15-l-t-'ante.ecêncir -úúma

necessá"ia, do aue á oue se v,ri Ciscurirer" elec se rc'ararc]r larr a.dr'scussá>' - 0s
mátodos errêcos'ce ai Àccão ccnsi' ter cr, às(onder r.ui L'-s vezcs nês -reurLrces o que !r que
se vai discutir c então os calllaiadas vão para a reurtão, o sêcretãric, que não elQli -
mL qua-1 era o objecro Ca rer.inião na. luri or , â ôlien ,le !rrDãl}^s, ohegi 1á e .üz: ,'
ordem dc trêbrl,hôs õ est,l os cãrnJaês ioÀar -:sicio: ATrovú' ou /esêpr van'. Se ãIro-
vã1 segue-se a di sctrssão n.-s nj ngGrn sa lr:-- "mrr c. fôrt;nt', os .alarn/iàs são aoanha
nhados Cc surfresa - J-)de: tera _: ieias justrs cu nã., - e decidqr levidarÉrÍ''th n)o!'tu
nistr Fode-se dfÍoveitar de:tc 1u"1. 1,.r= les\/iar ê lirrha dô ParÍi 1 'u a ürdra fIÍti

- tica dúÉ deterÍlinadÀ é1ula, drÍn detenrjraCo crp,enis:ro dr Palrcido.

Portúrto, rera-l rÉlêÍEr_ Lnê reuni;o liletr i _reciso rvis'r - avisa.r quêndo se
v. realizar a rcwriãó c_;orquê. ou-rI a ÍrLr Ce tr_!Plh.s, os .ssuntôs que se vão dis
c1 . - Dê.ra tfdos cs caEl.adas'=J 1.r=po"r"rr, etôr ae awiéar quc a rcunj ão se vai fF
zer de!ê-sê clridêi da preparação aa rl:nião juntc_de cada urÂ,Cos caÍÉr.adas. Se houver'
teÍrdrô _a.ô isso, nreo.rrr ccm caCd ún a realizacir Ca reulrlão e, dep is re fazer es_
tes'trêballrs prcforutártos, :ret trar-sc o pr6lrt,1,ur' '.fen'ei - e1., o: rria'ciro lu
gar - a Linha C" i'ortic". 1'1i' çqãe d--ixar ê'Iiihl d, P..rtido f r nã-s 'Ihe-ies. fle í
[,.," ó ul o intárprcte <1a linJrã geral Co Perti&)r í]ês 1iú!ss àspe.íficas do Padido e
preparese para dàfenCer ()6 s.us pontos de vista, os lDntos de vistê que ele julga jus-
i>s. Trav*se Lrn jêbôte na reuar lã riJe ce\,e ser dir_jgi4^ co_ firrez" nes sgm prejudi -
car ê aml Ia discr.rssão derncrÉ r;o, e,'no Íú, t nat-sé aecis&-s 'lur, '\lssãn ã erccuçar
sou a wiÀitârcie do próprio c-.nitã. A preparaaãc das rr:u:riões fêcilita ê- suô realize -
çãc. Ên íez ae fazer'reiudões de hô.as e icras qu. nuncn Irais êcab3m, as reurüôes pas-
sarn a de,lIorEr Jlruco teryo, Pêssarn .1 der-.orêr n:têde dc ter4._quê denDr'êrl actual.rÉnte e,
deÍc,rEndo pouGr tempo, fie;r'.os ccr,r lrais telrq).r para a execução e .Dara o êstucô I e clê-xlto-

rêndo poucô têq]] rrDbiüza-§e r.elhor cs quêdras; e dercrâna. poucô tenP, êxeclÍta:se
tris ràpiaanrentà. Tudo isto está deJ.encente ac mátoao da pr-:iãraqãc cá rer.r'1ões.

SE NÃO SE SOUBÉR USAR O YÉTODO Dê. C!ÍTICA E DA AUTO-CRÍTICA
NÃO SE CONSEGUE SUPEFIR AS CONTRADIEÓES NO SEIO DO PARTIDO
DE EORMÁ CO RRECTA

t-in orÉrD erÍo que terüo notedo n.l nossa polític."- á a 4restão c1â crÍtica e d4 eu-
to-crÍtic.. Ora, a crÍtica c a 4uto-cÍft: ca ] ir n6to,lo_r'orffi;ôlõ$I6-s
õntra,'-i?oes no seio do Prrtido. [-h] rÉroro bãs. co. Se nJ' se çôLrDer ugêr a ret.do da
.t{tic. õ da autcrcrítica rüo "e conserue sLrrpFnr rs r-nrr-eiçÃes rô ceio cô PTtido írc

forrna côrrecta e, entãc, á a g,rerz'o elr"'rc2 ae ser p cr{ticn e r auto-cr{tica. Âs qln -
tr'adicões cu€ ter:Ds ceniro cc-P.:rtirlo tfor oue ser resolvidas rôr este lÉtodo nÉs á prc

"iso 
ier el'r atenção os froble.tÉs frrticulares rluc levant.r " crÍtica e a auto-cr{tica.'-
Pri:neiro a crítica. tatuán são ensinâÍnentas que o cãE aca rY':o Tsá tur\s r,,s dá

ê que_são preciosos i Itla critice CeveiÍos fazêr r.nra de-r'ra:caqãc clarE entre o c.anlc da Re

voiução e g onço aa o nbre-r"ev lu:i . Qu 'rc. un c-rn'r d+ chcl,.'r .r I /- 'ile nós c rrs fI
zer r..ma cri tio: c. rD as rcvisi.nisla' fazert, n)s, evidPnta-Enter tej'rfq cuc 'tacar ^ 93
marâda firÍE1Énte JDrque ele nãc está a fazer trtu.l Cist,nqão entr.e c cãmf9 da Revoluçao
em que nás devems qsta.r e o caqq-'o Ô:1 côntra-re\D1uçãc onCê estão os revisionistês e
atacr o PaÍ,tiCo cd'lyl os r3visionist..s o.--tadÍrL. Ilêssa bese úo mdenos trêvar ulla cÍa
tiea e auto-oaitica s6riô,s, estúnos ê. utiüzar rneios ern'acos ' É preciso tmçar essa --clara ürüê <le delarcação entre o c.111Jc ca Fevolução e ^ -can\.. da contÍE-revlluçáo.Ncs
estalrDs no canp da Re;o1uÉo; cadê ]r.:qne'n que f.lz wri critica dr:ntro alô nôssc l4lviirerF
to Cevc rcstrpr Cuc esLi no c_mt .trr Pev lüÇà' n;. n c,:Í'rr /os \|n r.-lrnjsrFs, não ÍÍ'
camrt ..'.!s c\lntr,r_r'ev ucionil.i, T c)s -Jem Í'.2-r crÍticps s'brE 'uo quisêrem, mcs

o aà,Í"ito d.r crÍtic,: tcn',uj scí cl1m. O fu_ úr cam,rr_'i, I-r,"n r' er'rica, r,is r ã cor
riej; )s enrs p?1Jr:ic.s < s cms 'c-rf,rnizecão C- n^ss; P,rtid . O^rrigir. \Êo ã
orli"ou" n Par'tic.. Nãr á a"stmÍ-lo. tlão'ê 1aryar a c-nfusãc. É o:n'igir os el{os !o-
IÍtio:s e os enr:Js de .:r,iêllizaqão. Se rs c;m.aradas fizeren urn esf-o4c neste sentido ros
oportllistlc têm poucas Pssibíúdêdes ce cetnDeêr Ix)r êqú. A crÍtica deve ter esta de
íIarcacaD.
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- Depois - ccfit] nos ensüa o canârBda },lao Tsê_ tung - .leteminalo a cârfr) C.1 Revclu
Ção eir que deven- s -stii Lc.l's e o c-f 4r conrrre;1uçIo em qu stí o i ni-nig ,quêÃ
áo se taz tlna critica Centm dc c.-nno 

'aa Revotução, CistinguinDd a verdade do eÍyo. Pei
sistinps firmerente na verdê-de, ccrúatqy:s fiià:rente os errcs.ó esse o mátoCo da cr.Í:
tica e da auto-cr{tica. ::

P)r ourru ladr, á Jrecis. tero6n, na cr{tic. c nà êut -cr{tjc" n-Lo brnalizrr .
crÍtica nen a autc- crítiâ, quer dizcr, nã Íazcr crÍLi^a> ;or ru4, c iror nêda. Ver
quais são -os-erros ir1-ortantes e critic.-.n prr errcs inEortantes; e ver quais são.os er
ros secundarlos. ruc não tem influôncia oericosa. e não rtacar un ca'r-r-rEde rcr isso .
Às v"res, trã c"rt"s caorraoês que, n,'s reurjÀãs dá é1u1.,, f,zcn crÍt'i.:.s soür'e r âctu' ação dun'ca:ruruca, crj,ticêndo àaó. o n**. fiea. abatataàÁ, quer Cízer, não sabe tera-
or]e lado é cue se vrll.". É cricic.rc- Dela nãneir.- ce .ndêr. á cnricrC' relê n neira c.)
no tem a caúç., á crit'cado .ÉI.s eryos eue conete n: d.ir.ecclo. á cri tiot Êmue nãl
Já aten$o a ist., . -rytre nàó al rrençã. àquilo, á critice 1c ;pr luc nÀo esrud,, á cr1
ticado Dorque se leventou tdJ,(le LÍn dis lor razões que a gente. às vezes, Cescônheêe,etc.
se á critiáaar por tudo n6s nãr rcceqr:s'exerce" u á"Íu... Deíenos escoiher., centro
dos ertos que ú cararada conetc, os que são grê.ves, os ,-tuê DoCêm ir[rücar i-utÉ deg.enê-
rcscência, ure atitLrde pgr-igosa;':ru -, cárrt i -e alueles erros s..úrá-i.s -ue nàr cân
urna g'aande :.njgrrancja ncs nr 

^ 
terns que-critica-l-s, ,-reve]nos._te -ulêr )s n scls cei-

narêdas ê criticas sobre cucstõês secuoãrias c " cri tica: nas .uesrões rrincip+is.
Qr-ranto às ques t õe" ,"*ndai*, se n6s vinps tue esses erros sccr-.raárioã a*,àa- u"tr-
rn[a]-se, o ne lhor qr.re temos a Ídzer á, em vcz Ce Í rzcrÍtls u"o: reuniãc na é:ir,irnos
pessoa.Inenre i r.]l]to do cdrarada e mafiifes ta,fi]c3 a ros';a apreemáo Dor un erro secr.rndd -
rio. lsso, ãs-r"r.s, pode se' sufic'ente par.€ ele c\ori gi r-sg doçie erro secundário e
não ficar con§rso sobre o tiDo de criticas oue lhe fazerDs. Isso cham-se a bêializa -
ção aa-crÍtica, cri ricar por tuoo e Ijor naod, ser rÉtooo, sem d'slinguir ô principal do
secundãrio, atacando o secrmdário cor.D ce fosse o princiFê.l e, ac vezes, ate dêixando
Passar os erros princiPais sob o Dre t-xro dê oracdr os s.cu.rdá-ios.

A AUTO-CRÍTICA É UIíA COISE QUE SE FAZ FU}IDAMENTALUTI'ITE NA PM
TICA

A bênalizacão da êutecr{tica ã un fen6r.eno que consistê êmos nos8os camanedas,
quardo sào utaaado., passarem à defesa, cDnfessando que, de :êclo! ccn(.'teram toda a ci'#cie 

ae crncs ê ii4is'ãlquns ras não nríircs tancro -enhLarn "st'cie'de 'n=cnqão de sã
i:crr"igi". A auro-crírica'á uma coisd que se Íaz iundênenrdlnenre rE prát'cd. fercePeu:_sê ê'natureza dcs eryos e faz-se na orática e a auto-cr{tica e uma colsa ser1a. nao e
wa.coisa qLe a gênte tem que arya]lcú a fe1aDs a un camarada. Nás podaros fazei ura
crÍtica a Lun enõ. ,'.,as r*<i t"rcs o direito de ãÍ!êncar r.r:r'a confissô c1 um callaraala. Te
qDs qLre dar rempo, .r-r_o «{tic. que ra?efios , r.r,r ca1_r.dr, pere ouc 

-c1c 
rac -locine ,tirE

as conclusões, vEa que nós telrrs rêzão. e, então, úÉndê o sêu caltrinlro.

'Eu cost1trrD citar a respeito dis+.c cor. ur1 e){enDlo concreto de cor-D pensdr certos
canar.idds e co:!c deveÍDs ter aren_ão ao éeu pr6prio iátodo d. p\ ns.nento. A auto-críti
ca de un c,gnmnês nrmca 6 isual à-de m e:'tud..nie - a rutecrÍtic: de lor ooerário nu:rcã
é jsuar à de'u-r canoonês. ."est.s .rsDectos iop,rn Árito na oucstão aa cr-írica e d.. êuto
-crítica. F certo qLe sorÍos LodoJ -À*ri.r.i i que e .,.rteÉritice " e crfri ca do" co:m
nistas deve ser a nesna, n s ê- origo'r de classe Cos nossos calaradas jog.r rnuito sobre
a sua maneirE de pehsar e ús r,ão fuaificanos a.s rÉsses ideias er.radas ãrn r:rnento pa-
rê o outab. Dr relacão ao ca,ponês - c enl:o o exenplo concÍeto quc eu costrrD citar
é este - se nós cheeár'ros ao nõ ow camporàs (já sucêdcu isto vár ics vezes, p)"ovrvel -
nente os cêmêrEdas it6 ji conÀccen a triitóri.,-'ms é u,ra l-istória real) olhainos pan-
e ncneira corD êle pod,r : winha e dr'sserros: rolhe quc ess- rpnejra dcçodar a virüe e
cspaz de ser -É, isso rssin tplvcz riÍe poucas uv,s'i, 41e ouve o que nís dissorcs, não
diz que sin nem que não, fica corn aquela ná cêbeça g, no êno seguinte, quêndo vai podara

e vir,l-ra - vêjalr, leva ún eno - var experillEnta se ó vcrdade e então vai podÂr úna das
uideiras - não todas, Lora - de ãcordo orln o que o outro arigô the disse nc êno anteri-
or. Podou e vai esDelEr Elcs resultedos. Passou xrlis tÍt êno e e1e viu ô resultado da
cr{tiea, se á bon ou nã^. Se ac.rsô aquela videira podada ccÍr}. o ôutrc tiúÉ, exPlica-
do, deu bons resultados, no altf seflrintê e1ê vai ô.Êaa vez fe.ze-E uiF- enchertia dlferen
te, r..rna pod.-- d'iferenleo Frrl3 *,r r*lor núrer de viooirrs e veriLica ou', de facto, tê'r-
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.razão. Então, ap& 3 anos dê trabaljro,- e1e poda tudo diferente' fr'ês IellcL 3 arps a &
ãa; ;;iiiá . a raz"r a outo- 

"tf 
tic..'or*, se a gente, ê pessoas que tàn esr:es

Àábiã. d" perser.ento - que não são náuitos 4eaãcionár;ios, são ÀSicos que a vida i,'!:
oôs aos camoonescs - obrita que o ho'IEm ne ce1ula faça ij'Edidtarente a autc'cÍatlca!
àstarics a .àoptu" * proc.'sso terrorista de crírí ca e aevemos Ér coraletanEnte dg Pai
te essê-s prbcessos. DevêIno6 oê1" _ellpo-ao camdrada Paia ace ltar '" critica que the fe
z"nps, par"a eIê ter tempo de ver quã 6 corr".to e o'"Íti ca, nio po'denos exigir inne cc'n-

fissão ilediata, podenrc6 criticax finnerente trEs teÍr]s que dar, algun telrço pêra o ca43
-rada corrigir os ãêus errog. Se virlos qrle êIe per§iste nos e1ros e quê esse§ êrÍDs sào

Derigosos õara o Partido, toma:'ns nedidÀ, por éxenrpto, 3Í, astêrtrFfo de l.nl lugar de di-
i.ecção, suLstituínr-ro na execuçào daquerês lêr€fas, aré ver se e1e pege.'lento e co!
uuú ô..igir os seus eYros. sé não fizenrcs isso não consegui-n'os endireitar o erro '
não consegui-rrcs ôlrar a Ôençà e sa-Ivar o hcrên.

IODAS AS TNTORMAÇÕTS, SLT qUALQUFR qSPÉC]C DE EXCTPÇÃo, DE-
VÊM SER CONTADAS AO SECRETÁRIO DA CfLULA E CÍRCULAR RAPIDê'
MENTE PELOS MEMBROS DA CÉLULA

[Ín outro erro que teú1o notado no rPSSo traba]ho - -será o décino ".]bl 9! n1-*.
encano - á aquele enro Que o catn'-dê lâo Tsá rwrg:ambám aponta e que nós tefiDS que é
o ãue se cháa troerr inror:rscões. TÍoc+ infortnacões significa que a celula deve reco
ther todas às infornaçoes e tIEta-lês na suf Proprl r celula.

Quanô quafquer acontecjnEnto se passa nu,na fãbrica sd) o co1trc1o duara cáIula ou
d, ;*i;,-i;Jt-* "*ni."ir,."tot dàvem ser .nediêtel-lente t;ritddos nq cáIula, qlrando

ü;;;rtõ.;-;r;;ã"; "o**i,.ao"s 
ao secreúrio da é]uta. se a cá]ula nà esriver

rer-u-rida váo_se reurir rapioareme. I'odes as informações r- todas, sen qualqler esPecaejle
excepção, deva'r ser @ntadês ao seo€tãrio da élule ^u a ccllllr e Ô secr! terro da c€-

lulu,'po" sua vez, rocl's rs üformaçês qt]t recebe dêve cjrEul3r rêpidarEnte pcl )s [EÍ-
brcs dá sua é LuIl e corurucar L\es o sigllifj.ê']c polirjco que eLe da 1qJel's rnjorÍB-
sões,

Isto teÍÂ cdrlo o:nsequência que tcdos os L'enbr"os de.ut c€Iu1a falan de ac§rdo, con

ura linguagexo comun. li.rsanr de acoYdl com o§ rêsllo PrlnclPaoe e, então, aquela élula
o,re air"ise o trabalho núla zone ve-sta cdlunicou a cada lrn dc6 neíbr§s & Partido a ma_

iieire a""anoraar un certo fen6rerio ê as rassas, qu.'rdô se dirigeri aos nossos camaradas

ou os nossos cêmaradas às nassas, a respeito daquele a§sünto, fica'n todos co'n a Inestlla

id.i; G,-;J;;lrÃ., "iiã ..ito, " à n*so Éartioo exeré una influência de diree
ção a pêr'tir desle sifiples faqEn de sdber trccdrs ]l]ÍoírliÇ\les.

Ttocê! as infcrrmcãs sirgrifica 'trazer es inforrnações par" . éIu1a, a cél'jta tr"I'a
thílas, isro á, iote:fotetá; Lds, i P_rss 1]. ê resPos L r p._Ü a s seris ÍEnbrâs c o§ lrE'nbn)s

üà-:ãJ a"õt.'it "Ããã. 
'r"iã'*..e 

nota. )ú ras vôzcs os se'retÍrios das cál utus
têi;-irú;;r"cõ";, rnas não -r*ri"." ".;;Àú^ e os llembxos da.s cálubs andan à espe-
ra de sêber qtirf § a posição que vãc adcPtlr a resPeito deste ou daqrlele a§stmto' -E og

riossoo canaràas 
_as 

Gzes 
-fazen figures iristês, sên ser culpe- delesr porque qualido as

nassas thes perguntar qualaLrer coiãa, eles nãô §eür'eirL o que ó que vão fts!Ônds''

Este assrnto cê't!\lc1r iiÍornr"-côes á ir,,portanre par" cri ar urn-. üngr.u-gcr] cü-0-Dr den
üo do Panidô e Dare estrbe lecer una Uo: fj gaçàÔ cam ês íl/ss ls, scÍlprc ne base dLma i
aài. ,:.r; ú, que é'a iceir gerêI dr nossê drú-i. I'ti" ccneç.rr ê fe1êr oê coi3as dizenoo
t{n cõnarada ãgcpa isto, e õrjfro aquilo, l.-]nçândo cs o][E]radê! rlÍIs c'nrtra os outrc6,ten
do ún úna intãrpretaçàó e outrc or-'tra, ^ q,ré d'spresrj-gia o Eafl"ido junto das nêssas,e
desprêstigià o Épel-de direcção da élu1a junto dos trabalhadores.

TOMAR QUALQUER DECISÃO SEM CONSULTAR OS CAI"LA,RADAS, É A MESMA

CO]SA QUE CR]AR CISÕES DENTRO DO PARTIDO

llrn o{rtro erro qr.re se conptê - será o décilo sétinc - á o que diz respeito-ao bo.m

rráuiià ãue não tenós, ou então ao Eau hábi@. rsto e u-
nra coi-sa extrEnranente Íoportante.
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QuanÕ o Pdr"tido era úla coisa pêquenar que cs @r:raradas se en@ntrEvan quase to -
dos os dias, a consulta estava feitã u'tr"uás i" encantro. !1ds o n:ssô Partido_ icresceu.
Nal$.üras zona.s cÍes@u.ÍrÊsrnc muito. T)Ilar qualquer decisão sem consultar os canaradas,
e a rrEs,ra coasa que craar ctsoes Oentro ao 

-Pariiao. 
l,lás, ertes de torrêrrrns una decj.sãc

consultõrx.s o carêlada: "Que á que tu pensas scbre isto?" E e1e diz a sua opi:riã:. Este
ouve;_lErg$ta-se a outÍb câúrade: "Quc á que tu penses sobre esta queEtão?tr A lesÍEqtrestãà. i vai ouvir,^Qu-r oizcr, nÀc'! unn'rcwri:à de dlulê, porew nio á n.c."sário
prcceder a ess,a reunião de é1uh. miii 1]x1 aqto de @nsultar a cpinião. Quaf é a tua
opi.1ião? Quc á que tu pensas, e cwin. E quando a gente orr,r" rrút.,s opiniões a ncssa
cobeça fica tsnbem ún pouco mais esclêfEcidê pelos argr.!'lento6 que oufinos, sobÍe ô que
é que devêtrDs faeer. E ou,:nd] ehegancs ã. é1ula e proponos wn nedida, não só tqrcs rrn
ccr:senso já obtido preyiÍrenE., õro t.t- ? po6sÜilid"C, de -prcsentí:c. ura rcsoIuçãc,
rfir prcjecto de resoluçãc ou de decisão nu-ito Íidis adequado i reêüdade.

_ S. n& tomqnr,s decisões, ãs vezes em nore da cá1ula, co'no o secro}ário tone, ne.s
nao corÉultô os camaredas, eles l:od:m não concrcrller ccrt aquêIe decisão e nõs tirüanos
evitado o-érÍ! de crier urna diviãão dentro da c6lula, prcóuranao prjrreirtr consultarse
ná aivepgências, rer:rínos a cétr:la, pcnns os probleÍEs'na *"-, o'u" divergôncies sa-
neidFsê. pela discr.rssãc e pelc nÉtodr da votação - a mâiôria aprcva. Ness.. êl-tura, a
celulê perÍEnece unida porsu" Lonou urnâ decisão Dor .aioria. Se n6s Lo'E nos as deci -
sõeE eÍr-nosso nofle e_airrda pgr cinu não consu] t,-J:os njngúr:, os r.rsso6 caneraoas nÀo
se mên-t:ém u_ridos a nos, n 1êFSe aÍasr.tdos de n6s, não scnten rc:prsaDiü d"lde por nc
da. DizéÍn "o responsivel é aquele. 0 gajo 6 qu- tcrna as dccsôes, (uc "e tixe. lu não-
torEi decisao nenhume". E quando as ressas fazero r.ma critica ã decisão, e1e tendê a
pacauêr com a critica das m.1ssa6 rrEsrÂo no cêso dela ser errada, e não se sente obriga-
do r.§'c'LÍEnre e poli Licar.Énre e dcÍendel : dccislo en oLrc n.'._ p-r.rlcig:r.r. lsto quanto
às deci,ões qLre cofipete ion],r-r ô erLo níve É daro que as C..jsões d. Conitá Centra-I
não são toradas pelos Colútás d.r ZonE. Assim conc as áecisões dc6 Conútás dàs Zonas não
são tomadas pelo CoÍútã CentÍ,ô.l. Cede 619ão tem o seu níve1 de decisões prÃprio; resno
essi:r, o Ccnritã Cêntral não ton": decisõeã sobre assuntos sem cc,nsulta! adequaaarente os
carner.rdas, seja os crru.r-dÀs d rec.C.trÊtre int-rssdd1., sei-, 116, consu-lt:s forr da pr6
pri: organização irredi.-ra, isto 6, Í.rd dos próprj o nerbrc s do ônira CenLr.l, indó -
Oj rect.u:rente eo secre Láriá de ur.r r-fíric-, ro -ào.:rÍr-r io de m.ecl-r ou ao s.cretár.io
de ún distr.ito perEuntar o que á aüe e1e pensa - ruit.:s vezes issc acrrtece. O hábito
de consultar ôs ca,tfrada,s não há, Se não se cr:rsulta, nãô ,§e pod3.t'Â,.?ntef a .Erid.1de dês
Ilossas filei]]ês. Deve-se consultar

N6S DEvx},loS ESTUDAR PRoFUNDAMENTI " I}.IQUIRIR E, SÓ DEPoIS DE TER
OS ELEMENTOS, EXPRESSAR C IiCSSO ACORDO OU C NOSSO DISÀCORDO,IUN
DÁI,1i\TANDO

tol " Quer dizer. não cxa::rinam o probltrÉ, nào c estulan àprrcflndadanrentà , e nalrifesl
tdm logo a Jpjní-1c. -.h hon-'r dest,s nà:6-.11 5orÍEm sári,. É a pr-Lrrcira a,is- au. , ge!
te dê\re dizer ]:gc J que nac, é ul hor:er sári. . É c t:r: qr--, se ele conhece ) pr-ü1eín-
e, no 1ocêf opo1'túro, o discr.'tê - rT&rito beti. Mo-s sc se cÉe a r.lrEr decisio, n6s aevenrcs
pensa, que os outrrG canaredàs estudelaL'n o problerla e úo tom,:r.an a decisão 1êviêranEn

outro erÍs que se nota - á o ócimo oitavo - á que a1lplts caEta.pades expriren de u

ParEce coúec .,

te portdnro, nós vanros esrud, rr r,mbá, sejr rme decl_ão do Conitá aenE f ou nio. ls--
to não é só para as decisões ao Comitá Central. É atá. or,incio.r]r:ente. Dani ãs ôrtrásto não ã só pêra as decisões do Comité , principalrsnte r_pefr1 as outras
decisões. Porque o Conitá Central, ãs vezes está confront..do -o:n decisõãs to.redês nls
dislritos e nas zones e se fosse lewieno dizia: "E1tão que tristória ó esta? Isto úo
está certol " Mas não, nás devsros estud.lr profundôrentá, hquirir c, só aepois ae
ten os eletrÉntos, expressar c nosso accrdo ou o nossc desêcDrdo, fund.tEntê&lo. E se
nos exprEssaliÉ6 levi.:nancnte urn desacordo cÍ)m o que úu1 cênêrêdê diz) ô c.rÍErêda tem o
direito &, pelo xianos, nos n:ndar passe.-':r e dizer: r'Estive a estud.rr isto dlrIEnte ho
rês e horôs, este tigl ãgôra dÉga aorur e diz logo que estã erY'ado, seEi saber. se estã
se nao estil, sem caahecer a rêa1id.ide, sen ccú,ecer nad;r'r.

ã preeiso ter o culdado de ter aquele espÍrito marlurc de, se n E trÊrgulltaín -- opi-
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nião, <}1rnos a respcsta que sôubejrr.os, lli c.trrcr,ada pergunta_nc6 Lü'na opirrião ra gente
ten que the da-r tn1E r\lslFsta ou, então, dizer; "Itrão sei. Volr estudar e defris dou-te
a resprstJ'. 0u, eotão, dêrlhe inEdiata-r'errte e rêsposta. lías ouvir ur.a ÍEdida torada
e dizãr bgo:"Está erráao"or.r"e jiá c€rtott. Isso, eviilenterente, não correspode ã atitu-
dê de w1 comi.ü1igta nen de nerhr.Í,1 elen:ntc dc pa\& q\re, em geraf ) ouve -rtentarênte, exa
nina e só quandc a prática lhes demonstrou quã as ori-ses são erradas e que [Enifestsrl
o seu desa&rdo. ltanifestam o seu desao:rrlo'lor fornês correctas, não õ exprimir logo:
"Estou êr1 desa@rdo'I,

A.inda há pcuco c cê!'rarada do distrito de Viseu fez lma crÍtica ,:rtravés de r,ma ati
tude er.r:adà oue ele viu. Diz efe: "Este.va nrm deterndnado sÍtio â otrvir a televisão ã
cuvi qr.re o coiitó centrat do nosso Partido tirüa decidido aE)iãr a candidaturE & gê-
nêraf Ranalho Eanes. lin certc elanento que 1á estêva levêntou-se e Ciscordcu e outrô
cçÍeqou aôs pulos a conconlara". Estão erl ados anbos. 0 canarBda aprcsentou aquito @_
ri: sé fosse r.r.r!E atitude cortecta r&is não, á ,.,rnra etitude ilcorecta. h questão 6 reu -
nir a c61u1a, D2snô quê tivesse ouvido pela televisãr equilo, esperava, pedia inst!\F
$es. Via-sc que nÀc tlnne jlstruçõcs únda, reuni.l e cáIu1a, estu.lava o problema, e

. expressava o@«lo ou desao)rd.. ,r. quest o de expr\-ssa-r ac)rdo cxterp_r€nec c quasc for'çar 
os outr,cs a eccirar ,.ona cr:isa quc poa"r ná.'querer rceitar, Portênro, o ideát ere-

nao expressar nem o aojl\fo nêÍn . desacordc leviano,cstudar coryectênente o probl-ena
no loca1 onde e1e deve ser estuCÊdô, e nào en púbüáo, em frEnte duna televi;ãô, nun
cafá, ou em qualquer sÍtic,. Depois, a partir deÍ,robilizar os quacrcs pala qnprixe.n
e aplicdrern a cecisão. Exressdl, levi3nêr!Éntê F.cordc ou desacanlo a respeito de cer-
tas'decisões do Partido - n6s devemos exeninar issc e ver quê há i\dtos àasos desses
dentn) cnr no6so Parti do que, in r1rre.l, sã, !or,.dcq p^r aoJelcs elcllErl^)s que bo-iolta.l
a unicacc do Penido, lnicú- als"gr"gar o l.:r'tjdr'- á üa a"- rranifesÍêçães êctuêj s
do liqúdacionisno nôs r!)ssês fileiras.

A NOSSÁ CAP-ITCIDADE DE OUVIR UM QU.\DRO É, TAMBÉM, UM SINTOMA DA
NOSSA SERIXDADE NO TMBALHO DE DIRECÇÃO E 1SSO É EXTRIMAMENTE
EST I i1A5O P[LÀS It]SSAS

t il outro erBr que nós conete:rcs rô nosso tlEbalho - serã o déci,nc nono - á o nc6
so n'étodo er:,nado de escutar,as ooiiiões das nassas ou dos . l'J6s Cever.os deix;t

, sela ou nao s
Éza-se, exa,rrina-se e torE-se una posição.
ros no nos6o trabal]io p)lque a gente nãó ouve - rEsrrY) tenCo os ôuvidos ljrsos não ru

Ceix.rr o qrnê.rr.:e falrr, ver c'rde i oue cle quir cnet-.r, os seus
oepcis, encà, manjfestar . nossa q>--rrião.

Devancs c,uvir,
objectivos, etc, e

Parece que ó a resrna cc,isa o dever'de consr.rltêr os carnaradas e o dever dê ouvir".
t6o 6 a resma cojsa. .q csnsulta fazenns par"a cêxtG efeito., ouúr, soros obri gaôs
a ouvira sÍr qualquer pêrte onde êsteiêÍDs. Sê vêrm.s fezer rrna viagern Ce ilspecção da
execução de 

-lrn pl-aro teiros qu. ol,vii toce a gêntê, ouvir, ãs vezãs, atá " iliri,igo,t;ra"
teiÍDs que ot ir, _a,ssiffilê,-r o que eles dizem, conpr.eencer e, então, anaüze! se-est1
cêrto ou náo esta. Se este er*fCo recuEarps, Íejeitaros co,lo entulho; se esta csr--
Iecto guardêJ_r]6, l4ds terTDs que oLvir. A nossr cal.cicnCe lc owir un ?uadrE c, taúnbern,
i"un Eintoma C.1 noss.1 sêriedade nô trFbalho de Cirecção e isso é er'ttrgmnente êsti$êdo
Pefas messês.

, As Írasses esti.llan que quafquer rlrilitênte &) ncsso Pêr,tido a.s saiba ouvir, Não f.rz
mal qL"e eles fLen mü ro - aeiiÍ- r-t r_lâr' - rÍÊsr1o quL r genre s; Jigr wla pêlêvrl no
fin dt tr-rco, iss^ é bon. E-Les f :l .rrrn, -lisser.:r o qü. t rÀu- ê jzer , nós 

-fodnps 
a

conhec€r urLl realidaCe extÍeÍÉnÉnte rica. Se nãõ soubeml,s owirrvôrEg batex' com ô. ca
beç.e na perede. Nás Cevenos prDcurêr, lcEp o,ire ir,:)s falarllr -I:i"s rêsno que nao procr.:xe -
Ilrl)d CLeven'os sóer ouvir. Nã.o srberos, Isto ê l.Ír e!rc têr-rben que pnejudic.: o nossô tlE
balho.
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SE NÕS DEFXNDEI1OS ÂS TÀREIAS CENTRAÍS MAS NÃO NOS AGARRAMO S A
ELAS, A VIDA DO PARTIDO DISSOLVE-SE. O PÀRTIDO NÃO PROGRTDX

ú! outrrc er,no que o camarEda Mao Tsá tr-urg indica e que n6s ta,nuán conetercc á a
questão da têrefa àntralr não agarrar bern a ta-refe ceniral. Sobre ísto - o que ã

-rê ou'-Í' bpecto que eu queria re
ferir. AgaIYar ber"r s rúef3 central sígli-llicê, nio apcnas, laf jni- IF, 1utêr J€Ia sua
aoticacão rras. não rleirci-1a fuoir. Niô crier aoue-Ia situJcb de cizer c ur cFe-.ralaCa:

"À tua'tdrefa'centra I é csL.:","no d,a sêgrd.nrc 
'rnana.Í- tc fiz.r outra cois:, dois cias

cepois nr.:ndá- I- fazcJ ainca rÍrL,: outrE coisa, ce;x i-s inrcrrocf€r o trebalho pêrc ir
rêcolher 06 frndos parê o "Luta Populay'' - poryue e necessaÍ"io passcu a ser a suê. ta
rcfê cenüE-I - depois inre!Íorl êr o rnibâlho p:ra ir fczer prspê,sênê scDre isto e
soDre aquilo " r,Àã t"" o piüno de suoordinrç;à dàs tarefas rc àuJ;.ti"o, ã tógica e
à viada da c61uta. Íss. rÉbentê ccm e vice cc c61u-1a, c.r,n ê vic. bs camareCas,a ü
da po1ítica.

Para a vidê polÍticê eÉstiÍ', nás tem;s que saber criar as condições ô seu de -
sen\folvin1enro. Se ús defender"Ds as têl'efds centrais mas n;o nos aqarfaÍrls a eIàs'es
rdr.ÍDs senprê a Élas ae parte pêra cLuorir outras, ã v'jda do Parrido dissolve-se, ô
Pa.rtido não proipide, úo adqúi.e vitórias, não obiá.i a certeza de que a lirüa á jus
ta poryúe íão adqúre vit6rias, deüa seÍpre ês tai.efas adiadas, nmca teri respolr6a-
bilidadês, a responsabilidadê á individual, dilr.ri-se ccmplêtarEnte e o Põrtido, as-
úim, não pode subsistir pon müto tenpo, As tarefês cent ais devêrn ser crtpridas,agar
radâs é reatizadas e deve-se sãber cor}c mcbilizar as forças pare ctrng,rit' toda_a es-
t'cie de tarefas. Ilas êque1a tênefa central nunca se devé de-ixê:. fugi!. Isto ã uiôs
erro6 que rós c.lrEterD9 - estâr sempre a substituir as tarefas cenü'ais unê.s pelas
outlEs e nlmca ctaprir aqlÉ1a tarefà êssencial do nosso trabêlho.

DE!B,I3S CRIAR NOS CAI,IARADAS O HÃBITO DE TER OS I'ÚEROS NA CABEÇA

tlm outro erÍD que nós corêtenos nc nosso trêbalho - é o vigésirc primeiro - 6 a-
quilo que o ""nu"á" Máo djz "tenro6 os núreros na cabeca". Ou_seja, não sabcr e).prj
*i,r at""rrás dê quantidade as coisas que sc passal't: não se sabc quantos eryr'eeado ã :
xistor, nào se sabe quantos trorem não rreceberar 2 não se sabe quat 6 a Jopulacão dã
aLdeia, não se sabe nada er'temlcs de nú,eros. l.l6s devercs criar rDs canaradas o há-
bito de ter os núneros nê ca-Deça fdzcndo-lhes Derpun tas.

§II vez de Ihe fazer rn sernão sobre os núeros, qu.rdo a lrpntê fa]Ã com eles per
gunta:'rEntão quantos operãrios tên â tua empr.esa?" e e1e fica at!'apflhado porque, d
e"1uf, 1a" sale. !4as, ãoro rrio gtr. a pcntc per.ann'ou, rÍEsmo quc nào the faça-cr'í-ica
- nêo ha caso parê .tazer und crrttca extet:pomnea - clc va1 vcr, anallsê e la rlcá i
saber âquilo. Nunca nais se esquece.

Isto de ter os n'ieros na cabeqa s ignifica,taôán decorar os núeros, não signúi
cl ter os núlercs no ppel , significa.õ-Jos á denEro nàI',i, êr qualquer morrcnto, p9l
der t(!ra decisões con con]lecijnento de fasto, das causas das dccisões, da verdade dãs
decisões. Por exenpfo, há certos dirigentes siJlriicais que se rremitem falar de con -
rratos coleclivos odr^ê o sindicÀLo, rnL não-sa-ueri oual í o sai-rrio nÍniro p:ra o sec
tor, nêm qlrê 1 á o ! u.írio mi*iro, íen cu,I á o nrlncro do ü-ssoês que rccebo'n o s.1ê=
rio'míniná ncr ," qtrênt'iqade d.: '":s.o.E quc gdrrl.,lr o ..r-rrio rÉdjo.-nen a qu.mtid;.de
de pessoas qu. g.l'rho o saúio nÉxinro e, portanto, não sabol qr-r.d'á a re)"áqão das
classes e das cánadas Ce cla,sse dentro do pr6prio sirdicato e dentac do contrato co-
lectivo. Sê o calIE!!1da souber - 30% dos trr=]a-1h...dores do sindicato g-arr]-ran o salário
mÍnilo nacioral, 90!à dos trêb.1lhadones .lc sindic,lto gerrhar. até cinco contoê, 10â g.a.-

rÀrarn acjma de &ze contos âtõ cêtorze contos - perÍúte-Ihê, dentro do sirfiicê.to, s.-r_

ber cor.D actuêr para ter do seu 1aíio serlpr\3 a r.r:iori.r-e ter enr oposição elerÉs unÉ
rrrirroria. Isto é inr e>cenrplo da necessj dadã de ter os núleros n - o:becà. .[rs, nula er.-
plesa ou nunê líbric;, Lrrüán i prcc'so saber. ll6s têrps quô "ôber ou.rl s sdo os núlÉ
i-os ae operários que existen 

"o 
iodo o fábrica ' 

on c,rdd sector, nas secções princi--
pris, prr:cisarns dê saber quarntcs trêb.=.]-har,r no tr-balho pÍr)duliul e qu.]]ltos trábalhar1
r}o trelalhô inproduti\.ro. PÍecisaJros de s:bet'quántos s.1o operFrios e quantos sao erIr,-
pr€gados trDrque, tudo isto replesentê lElaqõês de forças de c1êsse, expüegsas êtrEvez
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de núrieros, que nos dào .1 possjiilidade dê rcsolver eeÍtes questões que não tenos hi-
út"r"r l,.íh,À* de r.esolvàr se não soubemroe est,:s nGerrcs. Devenos Laber, 6e !!n c2-
marada e- rcsponsãvel por Lnn disf.ito, deve saber aqueJ,e nriniro. Quêl á a loPulação do
scu disrrilo. cuantos oDerários traba.Lh m no scl d-srrito. qu,rnLos dssà1>xi.'doq 1]râis
á que existo"r,'cuel i o'\Õ1LrL cl- EÉouen" burluesiF, qJal 6'ô \rol\r1c.bs c.-rPône<ês
pÚr"", gu*.*'jiSriq's exister, àuit ó o totln. d:' :'e'.ári s J'ri-r:s que-mnsonm. r-
(uels fibriu-s. )eve slber -stes n1'rer\:I, corD íor:r- de Pod'r ro'er c'.i.jões Polirices.

§ER CONCISO, CLARO, PRECISÔ E S1MPLXS NAQU]LO QUE TEMOS A.DIZÊR

I--tn 3utro defeito - o wigési-'no segrj.ldo - que tedrô notaco no nossq tItlbalho, 6 a
f.rlrr de clyeza. de concisi: e dc si-pli.ad,Ce n exDlic-c;c da polítice e n" I:Fnei-
ra d2 falar dos c.urêredas uns c.m os outr^s. Hê ul1 leque'lo es'.orço para
ser conciso, c1aro, preciso e sinPles naquilo que tenos a dizêr, talvêz
que eu seja ur! dos nais acusados desse dêfêito

Vigásir:o terceim - .ú1 defeito tan#,rn que ts:ros rotado2 eu .1i.ás já tÍ)ha falado
deste ãefeico - t ir,l-ê-o êqü auLorDrizado ':as 1á rale; atrãs - é a questão dê .r..!-rí dêde
@mos camaradas com pontós de vista eÍrados. Éortaoto, este fica dá parte. Já ialei
de Ie.

SE A NOSSA CÉLULA DEFINIR UI.{A ORIENTAÇÃO CORRECTA PARA O TRABÀ.
LHO E ENCONTRAR SOLUçÕXS PARA OS PROBLEI,ÍT,S DAS !1ÀSSAS, ELA E O

CENTRO DE DIRNCçÃO

t-ri ou-hro cêfêito - finafÍente, este á o útirp nas 6 o nais in]Portante ce todos
eles - o últirnc defeitô aue se texn notado no nosso trEbalho. nôs nossos retodos de tra
ba-1-1"o. 6 oue os coni Lás e as 

"étutas 
não sêbem corÉti buiFse er âutenri/'os centros de-

or'recCão. 
_Vou

iããiiíde ver, Lha é1u-la do )ÍRPP núré íábrica, nrma oÍici-na, r.rr r eÍpresa,en quêl --
quer sítio, ou wn comit6 de Partido, seja en distritô, seja ern concelho, seja onde fór,
nul secro. dcvc ser Lm cêntro dc di-cqão ^ as FEssàs Cevo-n ver nessê c lülê e nesse
cor{t6 do Pê-rtido efo.r ivanenlc u- (ertro de direcção.

Porque á que, na gene.rulicade dos 'asos, ê: 1assag nào vêr na nossa o-yanizacão
pêrtidáÀa, rnn centrc de direcção que elaÊ deven seguir e que Cevon ÍYrspeitar'? Polú.uê
nós, dentrg deste êIa'o, não saberos fazer cer.tas coisas essenciêis que deviêrros fazer'
únâj delas é: se a nossa cá1uk defir,iv. ra..m orie-ntaqão corÍecta para ô trEbalho e ên -
contr'ar sollrçôs para os problq'r,.s das r..sses, ela 5 o c-êntro ce direcção mas, er,l ge_
ra1, úo se áefinà essa ohentaçlo @r'!'ecta ou' ênt:o, 6 dcfinida mas não 6 dô conhe-
cin'iento das r.Éssas, ou se se deÍine ê orientaqão colrectê não se enco-ntran sofuções
p.nÊ'a os problemás concretos. Ísto faz con que uÉ é1u1a or.r ur ccúLit6 nunea seja visto
pel us_r:rais _s coÍrD o.Éntro de direcqio ' lóÍ-.o, t'ecrn'in4o F rcper:ndo, detjnidF Lmâ ori
entação corrccta! corcrel- á en@ntr'r s)lu.óes p'r' c.d> L,r dos problcnPs rês nassas.

Lh.r. sesunda coisa que nós dev,:nrcs fazer nos rossos cortit6s, p:lr'a ter essa capaci-
dade de difocqã-o qu. .i ,*s.. oeven vcr en nós, J: conhccer ccmplerÀ c toralrente a
vida das ÍÉ.ssãs.

INSTITUIR UM SISTÊMA DX RELAT6RIOS DO PARTIDO

No que respeita ãs organizações do -Pártido, pêla sernos \rn c€ntrc de :li Íecção,co4
or,=endicio cdro te1 DcI. Pãnjao. lsro c-. for "quclcs órgi95 qg.' estão:bixo dê nos-
àa direccFo. 

"oolo.ài*, 
os órcà.. -lruó â^ nit6 ae aistriio, urn: des conoi'ões que

se tAn quê éLr,rprir,l"r de conhccer, tá nio " vid'r dts r'],.ss.rs, 'qujlô dc que jã f..tci
mas . situesio do Prrtido nos S"gàos rbejx. o nc'so co.liré. 5' rüo conhe.crnos , si-
t *çà" 0"" ã"g-risnos df Pertido-êb.1ixo do nosso conitá, o nelior quê hã a fazer á ir
purá .o"o porque ô nosso iugao nào á acui. IIão prlderôs diri gir coll fr-rÍ€za e com có:-
rücc iJ]]en!o de causâ euardo dnscoúrecerc: , s:-Luê.i_ c)s or'?rni snDs. cl7m ê oue sc trr-
de f..lr, corTE.6 o,Lr- 

-se 
p',cl. d-r Lll:r- orient,'ào, -p.r x"npÍ' no ccnitã Cen-YRl, -P're

o trEbcto rrôs disiri Los, .e í)ic se fcz un 'jnq.rôr'ito rPl_Liv'I''ente.pÍofl!.d:dô acê.r-
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ca do 1r.ãbaLho rxls distritos? É impossÍvel' É c1erc que, par.-l cnnhecer a situaçã,o nôs
or"sanisrrDs ab& (o do nosso. á ncceêsári< instirü- r:rre coisr quc se ó.Tn? ^ sistena de
t"Ltó.io" do Pertidô' Seiá os relatõrics orâis feitos parra o 

"conité de distritc, sêja
os rcIatórios enuiados paiu o orlldtá Central - escritos'- pelo conit6 de distrito e Pg
los conitás das zonas.

Se úc houver rclatórios, não se çode saber a sit-ração cá or bai:o, PôÍque r..qn qua-
ôaô não mde andar constênt xlEnre d s__Itai de un lêd. p;rr ) ^utro D'rr alerigu_l'' si
n-r,rcão óncreta sr cada conrir6. Tssr á inp^ssÍvcl .- 

"ãrt.-= 
Árgãr5. i1sq f;urie á poE

sÍvêI rverieua.r @nqete:rrcrlc .r s-icu. ch d s 'trbc"lritõs oê cmpÍÉs:- nas, p'\r cxei4llo, rc
nÍvel d: diãtrito cono é, por examplo, a zone Karl ''Íarx á impossível os nerôros do se-
crêtêriado e do Codté Djrectiro in:m, mm êspacc curtô r a tádas as c61u1as saber qual
á a situacão. PcÍtant.. o sister oe relt6rijs i ,.nr.-- fom" de j.rtf nrer ^ que se fPssr
ao nÍvel áas rgeni zações do Partid^ e dc os c,cmitás oirigenles, isr^ é, resp'-"rsivcis,
poderen tcrnar decisões e, assin, erigitr erFse d!. verdadeirs centr-,s de dirccçao.

NUNCA DECfDIR NADA SE;! PONDÉRAR PRIMEIRO

_ úrrê outra ,rEdida que se deve tomr p.?ra-garlha.Í,esta qualidade de .rêntlrr de di11x _

ção é m.nrcr decidjr nêd,r ss:r p)ndor,"r primcir..
06 canêradas nunca deven ter pltssã. Qurrdo .rlguôr thes ve-r', pedir uma decisão apres

sada, digam:"ú terpo ao tor4lo". ilão se decide bgó, dar tefiilpc p.rque ên g.ênal quardo
se ,.rern peair ulla deãisão aprEss.ta, ou n6s darrrs lrrna les!ôsta cer"ta e a§ coisas sal-vêm
-se, ou dalrDs urrE r'\:slrsta errada e vafi].)s entelf'âr llEr"is ô assunto. Tetrr,s.quê ter terrP
D.lra D^nderâr. Este ou'sric dc nÃ^ ter neoo de rr-I]drrur^ o renDo necessrrio, o terJD quí'
nós jürgaros necLEsírio, ã,n prov. dc grande or"ger p tÍti-c,'. t6s devercs fin&r=r
anteÉ dã decidir, reurrio cs elóentos - ià" 6 uaormà.e", eu não estôu â defenãer ôs ca
ldcêil'cs c os preguiçosos, esl,u r defendcr..1 c'1rtsqer: de +_zer:"Nã' frss. deci4ir l_,,É
quê nao têrüro os e.lcmentas' - jeve ter,p quê lLvrr', e s^ enlê1 torEr r.nra decLsãprE
óisa. Ponclerar antes de decidir,. f o cori-l:tátirno disic, de pcnderer antes de decidirl
6 aeciaü e aplicar. PcnderFr antes de decidir e decidj.r antês de a-nlicêi. Isto de de-
cidü c não ôficar 6 Lrrnd êLirudc o.u. liquida ..nllet.rr,Énte os árgios de dirreccão, se-
j: a que nívoi f^r, P ).d.-.râ-se p-ri se oJeidir. lhê vez dc(idid i-t".-." ã aplieçã..
E sobre isso nós sor.ns ilplacãveis: tÍEta-se de aplic.rr e nã-o 6e trate de andê! oi con
verEê,s. colerpende-se .. dàcisào. eStudou-se o aprôf,rr,<lorrse e pcrssa-se ã apücação soE
a cirecção àc pÉprio o-mltã aiáigcnte.

TRANSI{ITIR IMÊD1,A.TA]'íENTE êS DECISÔES RECEBIDAS A TODA A ORGêNI-
zA-ÇAa

Final.rEntê, dentro dos neios dê resolver esta questão - os 6rgios nF.o sabem erigir
-se en r,,erdadeiros ccnEros de di recçi^ - terr < que r_,n:r'"pdiars par.': transrü lir irlc =
diat.rnente as decisões recebiclas a i:da a oryani zaçãc, Se n:. se t ênsrútir rapidãnE..
te as decisões - .u.rndô s€ .r_1L.. à.rDlicrr- rl.Isrlrrs sirlos lá I curie. Decisio-recrbi_
da é decisio p."='-au, i.to á, à r'tsririoa íeoiet.ro1L.. SÃ-. ssir: se trrdp rceir,r o pa
pe1 di:,igente e exercer o papel dirigente dos corites Cc Par'tidô.

Tris sÃr o resl.rlâ deúI_ o.]u rx Der,aceL e^r ^s crahs princip,is d^ nossc P;rtid'
e rcsDêitô rbs r:Ét:drs aÉ troliuo - da direcclo e d. .studà. C.ri >s c vn-rrad.c h:^-de
,.., iw' des t;, vez i te:ri; e fu'j 'd irr-ct:laitr- i prÉtica, !.ryu. cu pensi que esles
r6todos tôn que scr cntcndid)s de !úir.- foÍÍlê pnitica. F.n-m 1s e?l-,s que eu'ulri ccí.eter
rlfs distritos. Tefvez os ca,nrôrad1s s)r,hêç"Tr outrY)s, serÉ: oxcelente que corpletefl a ll'!i-
rür.a intervenção com ouüD tipo de e!r.s, sl 1cas, e)(ister, nas equelês que eu c.JdleCô
oir-- ,ltluÍE oôfrrndi +de, IÉlos inouõnit.r qu( F.'c/ e IEI . .ue -.\r -s 

-c;n.r-td,.1s dizê-
rerl] e pelo gue vej^, sã. estcs. Se mr,r'igirrros i,sto, o prÔblena dÍ1s ,IEtôdos no nosso
Partid- cstá resôlvido ate 1: ü)n€'!'?ss. dâ l\md1(ê:.


