
nllB],P

fiEUNIAO PLEilÁRN OO COMIÉ CEilTRAL

SAUDAÇÀ0 A0S ilro\/os MEMBBoS D0

COMIÉ tEMilE



Queridos camara1as,

Em nbme de todo o Comitá Central , em norne de todo o nos-
so Pantido e eir r,eu pr6prio nome dirijo as mais calorosas e -fna;t;";;i;-;;"daçãe s de'boãs-vindas acs quatro camar"adas -que fonam
chamados .a a]ángar, a 'reforçan e u. enii3e.er coln sangue novo a vi-
ã;-;-;-;"t""ia"ã. ái"igo.,t.-ac Estado-Maior do nosso Movimento'

A eleicão, pelo Cornrt6 Cen-EraI , dos quêtr'o.novos membros

dirisentes á .rrnu 
= imiortante vit6r,ia da linha r.evolucionária prole-

;ã;iã-ã;-;.""à-i""tiaà. do rnovimento de rectificaçãc geral e do.m9
vimento de massa a. ""Íti"" e r"epúdio da ii nha negra anti-partido
do renegado Sanches.

No decurso de 1-odo o movimento revolucionário de alguma
importânei i 

- 
rear , como á c movirnento de rectifig"ção geral que var

re as nossas filej-r"as, a con rtituição dos conrités dirigentes nao
pode, nem dêve; permclíecer inal-t"t'áda do princíp j'o ao firn. A es-
it..,""á. do Par:tidã, que respondeu ao 'oelo de It de Sete;nbro e se
t.^pu"ou nos conbátes, devê er;ueÍa-se para derrotar e esmagar a di
r:eiia e destitui-ta de tcdos os postos de direcçao'

A actuação do-renegado e traido:: Sanches e de toda a sua
linha contra- r'evoluciã"e"iã-Ei"i"t"ri r"-i ã . "o 

q"t respeita-ã po1Í
tica de qua .:'os , pel-o cicsp"':-o total- dos jóveno quadrcs , . 

pela f aI-
ta de apóio e eó rÍmulo ao c. s envol-v inento das suas capacidades e a

*àlifiràção da sua energia criado:"a, ao mesno tempo.que:. "T^"u11--
ção aos velhcs quadros, adr.lla-l-hes e -louva'-Ihes as ansurl-cf encaas
e os erros, .t. 

"up"rànça 
ae os transformar ein r:enegados activos ao

serviço da sua li:rh.r,

Por out:lo l.r.do , a ;rctuação do renegado e tnaidor Sanche s

e da linha contra- revoluá ionãr:-a á" qr. ! e q3!r:e:il-ha incontestado

"-oà.iu"ir.-"e, ai.aàl-pãiá-'pàíicià"=à" lo*ta feclla'1a aos operá
rios e .urpor'r.á." e da por'ta-abe.La a toC.a f casta Ce êlementos dg
generados ã coi"r'uptos dà su.r iguqJ-h.r revisronista burguesa, inteira
Ãente estnanha ao p:'oLetarrado. É pon isso que o relegado. Sanches
e os seus sequazes tttdo fazem pa.ra sabotal o educaqão cuidada dos
op."á"ios e ássalariados rur...ii dentro dÕ nos5o Pa,n-[ído, conside -
rãndo que eles são de:nasiaJt "estú-oicios" : "broncos".pa:a dominarem
a arma do ma::xisrno- lerrinistno-maoi s-no , a -;eoria ciêntif j.ca da llevofu
ção proletár j a e do comrrr, j. stno '

Corno se essa. magnif:ca teonia não t-l;':ra um caracter de
classe o"oiãi'á"iã úàn. morã.ao: coLr'.o se e1a fora ur,r " misténio denso
e pesadã" , só acessÍvcI aos intelectuar'-s burgl.leses ociosos- e para -
siiag;.como se eia não fosse a cor]sciância cieu-ífica de classe dos
operarros e nao se destinasse, p;'ecisa,ncnie, a sên apr'eendida e 'ês-
similada por e)-es - e s6 po. elr:s , enqrr-anto cl-as se --usacla- na trans
fonmação ào mundo e na deÀt:rl'ição de toda a explaraçáo do homem pe-
10 homem.

É evidente que, sem a ampla mobilização de fcrças que 'e

- e cada vez mais deve ser - c movimentc de rectificaçao geral , sem
a sua pujança e as surls v:'-t6rias, não teria sido p')sqivel expulsar
definitivamónte das nossas fileir:as o :eri':g;rdo e ira'idôr Sanches ,
como tanbám não teria sido possíve1 a entrada nc Çomità Central do
actual contingente cle no'os quad.ros operári-os , saícl':s cla l-uta, do
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movimento nevolucionánio das mas sas

Consoante fàcimente se pode verifican, o conjunto de no-
vós quadios hoje chegados ao Comitá Central- - e a quem estamos da-
qui á saudar --matenializa, sob um outno aspecto, á iusta po]ítica
da linha revolucionária pnoletária do nosso Movimento, consistente
em ligar intimamente, nos organisnos de dinecção e do topo a baset
os joíéns quadros, que se reielaram e temperánam nos combates mais
necentes, com os quadros mais anEigos, que sao um reposÍtorro anes
tináveI duma expeniência roais vasta e prolongada.

Esse á um caminho e um nrátodo comectos, que consolidam
e desenvolvem incessantemcnte una unidade de aço no seio do nosso
Pantido, unidade sempl.e baseada na mais finme e intnansigente defe
sa dos princÍpios do rnanxi smo- lenini smo .

os quatno novos camaradas do Comit-á Lenine foram elei-
tôs. Dor unanimidade. na última sessão plenária do Comit6 Central.
Ã eÍeição de novos membnos pel-o própnio- órgão, chama-se sistema ou
pnincÍiio da cooptação. É tàlvez necessánio que dedique algumas pa
lavnas e alguns minutos a este assunto.

No seu livreco contra- re volucionár'j-o e nauseabundo, dita
do e financiado pelos agentes da CIA e do KGB,-o nenegado . Sanche s
escrevinhou, a pãginas Íos ao folheto ' a sua dácima mil6sima triun
iÉ"io," á"otáià"àà] se convir"nos em dar de barato que, -Por cada pá=
gina do pasquim, apenas podemos lobrigar e contar o número de cem
ürutalidãdeÉ neúisionistãs, É el-a, es[a: "No MRPP, a clique diri -
gente, para defender? os seus postos, á contna o mátodo bolchevique
da eleição, sendo todo o seu CC cooptado".

Corno os seus amigo s - an arco-bombi s tas do PRP/BR, o -podre
do nenegado Sanches pertenée àqueIa trupe - não me permito dizer
de guenr.ilheiros, mas de idiotas u:rbanos - cujos petandos, aparen-
tqmãnte destinados ao adversánig, acabaB por rebentar-l-hes, siste-
mática-e inuiüià".rÀu"ià n." pr6órias mãoã' Essa á, de nesto, a 1ó
gica e o destino inapeláveis de todos os oportunistas.

Efectivamente, de quern teria de defender os "seus postos'r
essa prêtensa "clique dinj.gente", se o MRPP fora "um instrumento
da contra- revolução " e não abrigara no seu seio os melhones revolu
cionánios, saÍdoó do povo? Dc quem, senão dos reaccionários? Não-ã
evidente qr.,", .^ tais cincunstâncias, tanto o princ!pio da eteição
como o da-coóptação levariam ao mesmo resultado poIÍtico, que se-
ri.a o dê agne-gar-sempre novos "reaccionários", fossem efes eleitos
ou cooptadõs?-Ou senã que, na 16gica disParatada do renegado San-
ches. úm reaccionário se tnansforma no mais venmel-ho dos revolucio
nániós, quando, em vez de cooptado, é eleito para o Comitá CenI
tral? Ácáso s.íá, então, que o Comiiá Central ào partido revisio -
nista, sabido que foi eleito ern Congresso, se transformou, por o-
bna e graça do fen6meno eleitonal, num comitõ de

.bolcheviques ?

A indigôncia mental do renegado Sanches á de taI ondem
que e1e se espetá continuamente nas facãs que quer: atirar ao inim!
jo, De facto r'ou bem que 6 verdadeira a tede dd que o MRPP não e=
ience nenhuma influândia sobre ag massas, nem abriga nas suas fi-
Ieiras os comunistas (como preteDde o renegado Sanches, nomeadamen
te, a páginas 6 da sua embófia encadernada) - ", então, nenhum mar
xista-leninista autêntico acusaria o princípio da cooptaçáo de ser
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responsáve1 pela fonmaÇão e defesa duna "clique dirigente"; ou bem
que o p'nincípio da cooptação deve ser acusado. disso, por ser "anti
--bo1chãviqu.i' - . nenhum Ãar:xis ta- l-eninista autôntico-o fania, ã
não ser que houvesse pneviamente reconhecido que o MR-'r exerce uma
vasta e p'rofunda infl-üência sobre as massas Pópulanes à abriga nas
suas filéir:as os melhones revol-uc ionánios saÍdos do povo.

- A toga "nar"xista" que o renegado Sanches pretende vestir
à pressa estoura Dor todas as co$turas, semPre que e1e ousa esbo -
çai o nais Ínfimo'dos gestos, isto á, éempnã qud e1e se atreve a
escrever uma palavra ou a pnonunciar um vocabulo.

Da parlapatanice do renegado Sanches atnás nefeqida te-
nia de deduzj-r-se iue o princÍpio ãa cooptação á urn princÍpio 'ran-
ti-bolcheviquer'. logo "anti-proletá:rio", "anti-1eninista",'rcontra
-revrLucionário'í . Oüalouer ciaaaão de bóa-f6 - que. por-ventura, ti
ver a paciência de ler'at6 ao fim os dispar.ates -teóricos rPolÍticoã'
logicos e gramaticais do renegado Sanches - peuguntan-sre-a, neste
ponto, o seguinte: por que processo ê que este infeliz Sanches rcoi
tadinho, foi agregado ao Comit6 Lenine?

Podemos, sem dificuldade, imaginar o espantado esPanto
do cidadão de boa-fé, quando escutar a nossa resPosta. - "Coopta -
do?! Como assim? Então um sacr:ista destes, que afirma ser "anti -
-bolchevi,quert o sistena de cooptação, deixa-se eooptan?r'

É verdade! Todos os sacripantas são assim: tnaidones, o-
portunistas , degenerados e corruptos. 0s car:reinistas do tipo do
nenegado Sanches nudam de prilcÍpios como querL -muda de camisa. 0
certo, ponõm, ã que a cooptação, que el-e acha destinar-se a defen-
den "poÀtos", nãô chegou |ará aérenaer o cefe, nem pôde impedin a
sua expulsão para sempne do seio do partido dos pnoletários.

_ Todavia, o raciocínio (concedamos em chamar assim,aquilo
que não passa duma algaraviada sem nexo) condenatório do princrpro
da cooptação, que as vinte e quatro palavras da frase do renegado
Sancheã cóntêm, o que, no fundo, encerra é um ataque dissirnulado ,
mas frontal-, ao grincÍpig dg organização dé todos os gartidos boI-
chevrques, ]-sto e, ao pnLnc]-plo do centnal-a smo- democrat Ico.

0 capÍtul-o III dos Estatutos do nosso Partido, sob a epí
glafe de "PninãÍpio de 0rganização do Movimento", consigna o prin=
cípio leninista, bolchevique, fundamentaL do centra Ii smo- democ::ati
co. Nos oito a::íigos ae qüe é=se capÍtrIo se compõe, fonmulam - sã
as divensas detenminações pnincipais do centnaL i smo- democrát i co , en
tne as quais determináçóe s- se corirmplam os princÍpios da eleiçao e
da cooptação. Acrescê que o conteúdo e o nícl-eo essencial dos prin
cÍpios do capÍtulo IIf dos Estatutos estão já Ínsitos no primeino-
Estatuto do nosso Movimento: as duas resolufões aprovadas na hist6
nica reunião de 18 de Setenbr:o de 1970, uma s,)bre a fundaçáo do Co
mitá Lenine e outra sobre a organização

Desde o Ínomento mesmo da sua fundação' o nosso Movimento
fez questão de traear uma clara linha de demarcação entre a con-

""pçáo bolchevique] manxi sta- leninis ta , da onganização do partido
do proletaniado, por. um lado e a concepção anarquista, trotsquista
e oportunista, por outro. Recusando firmemente, na teoria e na prá
ticã, esta ú1tima concepção, o nosso Movimento foi - e contínua a
sen : objecto dum atalúe Éurioso de tocos os reaccionár"ios, os
quais seirpre nos acusarám (a nós, intransigentes ' resoLutos e ongi
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thosos disciplos de Estaline) de estalinistas, "seita 4e1igiosa",
ttsectáriostt e um ror de coisas mais.

.. f, evidente que os ataques ãs nossas concqpçóes e a nÔssa
prática, inteiramente leninistas tambem em nateLfa Ce onganlzaçao,
i"à"innám fundamentalmente Cos sector'es intelectuais e estudanlis,
ã;-p;,1;;.-burguesia, e de outras camadüs cle operários atrasados ,
para os quais um partido revolucionario proletarlo.e vrsto como
i'"À" *áSüi"a inf ennal", absoiutamente . "anti-oemocrática", tritura-
dora da "liberdade humána", sen resPêito pelas "capacidades do in-
civíduo" e recusando a "suprena" democrac-a das eleaçoes '

É, no fundo, contra esta "máquina infernal'r, contra o
partido bo1óhevique que o renegado S.rnches, um anarquista e trots-
quista confessor 

-se l-'evanta. Tãmb.ím aqui o renegado-Sanches se faz
ácompanhan dos Éal.rn.r C.rlos, Calvõcs áe Yelo e dos Spinolas 'Ef ecti
vamente, o I Govern" p"ã"i"á"io e a Junta- de Salvaçãà Nacional16r=
gã;;-ã;'ritàao doi capitatistas, publiclram uma lei sobre os pa'nti
dos, actual-mente em ;ig;;; "" qú"i lei "bolchevique" se exige, co:
mo óondição da legalizáção dum parti<1o, -Qu!, 19 Teno: -_!ote-se es
ta conceãsão democnáticá: - ao rnenos o órgão dirigente maxino du;n

par.tido "deve ser eleito" e os seus membrõs, publicamente conheci-
dos.

É ólvio que o renegado Sanches, pelas suas posições ideo
1óeicas fundamentaís de clasãe burguesas, não pode compreender que
taãto o prineÍpio da eleição como o -da cooptação constituen deter-

"i.ãõaã", i;;ã" ."".".iãJ-ào princÍpio do" centralismo-democráti -
co; ãssim como nunca poderá entender que "o marxisno náo e um. dog-
,", n,a" um guia par" ã acção't, pelo que o centralismo-democratico,
prí"cípio aã orgànização áo panticio áo proletariado, destina-se a

êer apiicado e não a ãer conlemplado elmo coisa morta; e que essa
aplicàção tem de ter, necessária e forçosamente, em conta, as con-
aições'e circunstâncias concretas, noméadamente as de temPo e de

l-u[ar, em que a obra da fundação do partido deve ser realizada e
prõssóguiaá, A forma de aplicáção do centnal-i sno- denoôrát i co , sc se

A;;;--õ;;-;1e seja ,rà uoil" do'proletaria<1o apontadã ã burguesia e

.,ão ,*á arma da Éurguesia apontada ao Proletariado, nao Permanece
a mesma para um parti,Jo ilegal ê para úm partido legal , vania con-
soante o grau de legalidade, é um.e sob ditadura da bu:rguesia e ou
tra sob ditadura d";;;i;i;iÀaà, assim c"mo não pode ãer idênticã
Dara um Movimento qrr. 

". 
pnopõe iundar o Partido e para um Partido

àue já estã fundadó " un"jto- a obra- oa ediíicrçào'

Ningu6n e spenará , certamente , que os intelectuais burgue-
ses, os .n-"qüi"t"",- trotsquistas e denáis oportunistas, do.tipo
do íenegado Sanches, aceiten e compreendam o marxi smo- fenin ismo .

É por isso qut c rêncgado Sanches, ao opor entre-si co -
optaÇão e etàição coná aspectos ânrinómicos duma contrldiç3o anta-
gonrca - em quc a qualifitação.de bolchevique. convlri': a,e1eição ,

ãas nepeliriá a coóptação --exibe tõãa a sui impotencia de classe
p.rou .àrp".ender o àssünto, a saber: que a cooPtação e uma ^elei -
çãor r* àu"o. uma forma garticulares dc princíPi" d '=' eleiçao1 do
mesmo modo qu. a .:-.iiáã '5, au"t"o de ceri<'s tiàites e a um nÍve1
diferente - limites ;=;i"éí ãú", t"a"uia, se definem pelo princí -
pio do central i smo- democrát i co - e uma cooPtaça- '

Opondo, como "anti-bolchevique", a cooptação ã eleição ,



o rlenegado Sanches tnai e renega abentamente a concepçãg Sols5svique
de Partido, dado que a cooptaÇáo ê a forma - e a unica forma - que
r.eveste o $r:incÍpio de adnissão dos miTfi-ante s no-TãiTido. Nos parti
dos comuniêtas-protetár,ios - a adrnissão dos.me:lbngs fu?:"._!:l_:?9PI1
çao, pors que e a p::ópria óárrra - o pn6prio órgão - em assembleia-
Éruáái.i., que aeciãe àa entrada de novos menbnoà, encontrando-se,não
óbstante, essa ,'ecisão sujeita a ratificação -do organismo inediata -
mente superior. Se a cooptação fora um pnincipio "anti-bolchevique",
todo o iiraivÍauo poderia'faãer parte do- rartido, não haveria qual-
quen distinção entre urn mil-itante e um grevista, nem tão Pouco entre
um operário comunista e um policia, assim como desaparecenia a dis-
tinção êntre-o.partido e os sindicatos, as cooperativas e as associa
çoes humanataraas.

Se o pnincÍpio d- cooptação fora 'ianti-bolchevique", QUê
se houvena de pasêar: coro o Partido? 0 Pantido nunca chegania a cons-
tituin-se; se iogt asse constituir-se - o qtre sô por "bondade" da po-
1Ícia poderia acóntecen - seria imediatamente destruído I se lograsse
constituir-se e não fosse destnuÍdo, á ponque era uIÍ1 partido da bun-
guesia, mas não do proleta:riado.

Imagina-se como as coisas aconteceriam: os renegadosr.
traidores, pides e outros agentes do inimigo, apoiando-se na maquina
do Estado, do exáreíto e da propaganda da bunguesia, usando da cor-
nupção, da chantagem, do nepotismo e doutros cxpe<1ientes, 1ançavam
uma folc1õr"ica e eficiente camDanha eleitoraf na fabrica, no conce -
tho, no distrito ou mesmo em tôdo o paÍs' Admitamos a hípótese absur
da áe que alguns openaraos lngenuos concorniam com uma lista para íí
gressarem no 'tseu" partido. A lista dos Sanches, dos-Cunhais e de ou
tros traidôres mais vencia - ah sim! isso era inevitavel-

Que partido seria esse? Um par"tido da burguesia Para oPe
nãrios, um partido de anarquistas, renegados e traidores, um p':r'tido
dos Sanches ê seus lacaios. Nem mesno no Estado de Ditadura do Pnole
tariado os militantes dei-xam de ser adrnitidos pelo sistema "anti-boT
chevique" da cooptação. Quanto mais r,um Estado de ditaduna da burguã

0 nenegado Sanches netoma assim as teses e as posições
dos ananquistas, trotsquistas e arnivistas de todos 

_ 
os _tempos.Mas a-

gona, di-1o abertamente, enquanto que, nas nossas fileiras, tudo fa-
zia para manten ocuLtas as suas concepções reais '

A ideia de que o princípio da cooptação seria uma mons -
truosidade rranti-bolcheriiqus 

" 
- e, poitanto, "ai-rti:leninista", á uma

enormidade neaccionária qúe o renegado Sanches 1ança aos quatr:o ven-
tos, na estulta convicção de que no nosso Partrdo predominariam os
ignor.antes e oportunisias da sua laia. Depois de quanto ficou dito,
séria talvez dispensáveI proceden a qualqt'er citação autorizada dos
nossos mestres, ãado qrr. ã t os". maiôr preocr.rpaçãó -r"esíde não em ci-
tá-Ios, como "á fo".* peças de museu, mãs em ãsÍuaá-tos cons:i')'rciosa
ê dei.ítradamente e sempne-com o intuito de os aplicar. Ainda assim
e em atencão daquefes camaradas do Partido, que há pouco nefer"i como
sendo o vénto Súão - aí se segue uma citação, extra.ica do Projecto
de Xstatutos do Partido Bolchevique, nedigido pelo maior de todos os
bolcheviques - Lenine. Diz, a pnopõsito do nosso assunto,-o gnande
Leni"ne, io artigo 1l- do seu erôjeãto: I'Todas as onganizações e todas
as insti tuiçõe s-cole gi ai s do partido .(.lllTêm o ciineito-de cooFTã-:
ção" lr"r,'ob"u." Coãp1etas, vol. VI, págs. 500 (êfETIn-haAõF;ãüãT'
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0 oportqnista Sanches á como todos os revisionistas ' rene-
gados e traidor'às ! :Aparentemente, o renegado Sanches lraz sempre na bo

ãa a Lenine; mas basta perder algum tempo pana o desmas(rararmos e en -
;;";.;-ã-;;;"ã;; ;;;-pã- 1; ' "oir'"su"'o 

que ver"dadeiramente pensa de

i;;i;;,-"ãmá ioi àrrigãào a dízer o q"e reã'mente pensava e pensa de

Esta1ine.

0 que á mais cur:ios.o -nis.to. tYd? :..1:: ,,it^il-?:i:,,"-r::*:,í:
pio da cooptáçãã e-";õã-i; uoi''nõtodo bolchevique q1 :l:1!?:"^--::X":
?à", :"""?:fl !É3ã3's"ilni: ;;";; ;#ã;-;-;;i;'i;i' o: 

-: i'1É::^:,::': -. :ãã" ""itãiãã-iã"i"iti",-uor.r,evique' 
E dã nada the vale pl'eteng:i *"::

carar-se com a palavra P?1cl9v+que -
sua boca, e semPre una Drasremla.

que, em qualquer caso, saída da

Aplicando estritanente os ensinamentos do marxi smo- l-enini s -
rno-maoismo e da rica ;;;;;iã;;r;-"ã"*"irã.-fe1o movirirento operário in-
iã"""ãiá""r, à u"tigo-ii ãos sstatutos do nàsso Partido consagla' 'l^9t
á;;ã;;-áiriáent.s dã Movinento, do topo à base, são eleitos.apos. "?n-
="íi" a"*""iáti"u" ' vê-se, assim' 1ue o campo de aplicagao-do Prln('r -
pio bolchevique au nÍ.içáo se rcstringe ã àscol-ha- dos 6fgãos=dirigen-
íãI aã"i"ã''ãà"É""iia". Énquanto que ô renegado re"isionista Sanches ,

a#"fr. "-ãr;-;ã-;-';nÉtóao 
aa á1ei ção" ó'bolchevique ' pretende que

;i;-;; aplique não apenas à escofha dós. órgãos dirigentes' mas ao pro-
àãi=à a"' constituiçãã d': todos os orqani's:nõs (nesses termos ' a Redacçao

de ',Luta popula::,, a"iuii"=""-aaruiÉ;;-tõaos os mil-itantes do Movimen

to, por exemplo, projeãto antigo que ã ooortunista Sanches acalentava
iái"'g"ut"ãil-ã':ãi.ái'à"ai"à.|á.-àá co^'it6 central) ; e pretende que o

prancrpro da elerç3o*;.-.;iiã;ã-"ao-upà"". dentro, nas tãnbém fona do

partirlo no processo de adrnissão d e-' novoÉ nilitantes '

E evidente que o princÍpio da eleição á, do mesmo modo

que o da .oãpi"ããã, 
-"*_=p"i".Ípio 

iotcnevique . Mas 
. 
ó q,.,e 

. 
não á de nodo

ienrrum bolchàvi{ue; ; ó-;;;i';".nt" o seu contránio nevisionista, Ç a

;;;;ôçãó-;;;s;.=;;'q". o renegado sanches ten do princípio bolchevique
da clefçao.

Em várias da-s suas Obras, nomeadamente en "Quc F azer: ' 
rr e rrum

Passo em Frente, Dois Passos à tecte.guarda", Lenine, senpre denolindo
."-pá"iã" ãe ,rióta anarquistas e opoitunistas 6os intelectuais pequeno-
burgueses, ínsistiu no f-acto de quc, na aplicação do cêntral ismo -dem ' -
.ráEi"o, áe deve combinar correctamentc os tcrmos centralisno e democra
cia, teÁdo en atenção as condições concretas da l-uta de classes e a fi-
nalidade de obter ún partido proletário de combate,. capaz de conduzir a

classe operária e o póvo ao derrubarnento da burguesia e a ]nstatulçao
da ditad'ura do proleiariado, rumo ao socialisno c ao comunisno.

É por isso que, seguindo os ensinê-mentos do Leninisrno e na
base das condições "o.,ôr.i"" 

ã" noss. luta e do estado de desenvol-vimen
to do nosso 1lovinento, oS nossos Estatutos consagram uma conjugação. ã
ã"tiã"i"eãà co"rectos, teninistas, entre o centrà1isno c a democracia e

entrc a óteição e a cooPtação, por forna a que-e nossa organl-zaçao se
consolide e desenvolva,'se-prá"àrve dos ananquistas, dos cameiri'stas ,
dos ..r:"j-vistas burgueács, ãos agcntes do jnimigo, dos renegados. e- trai
dores - impeça a de1Íquescância organi zativa, cstabeleça.uma drsclpll-na
ú:tica-e uma'única dirccçio, por forr:a a que o nosso Movimento erga um

pã"iiaã p"àr"iã"i.-ã. .ãr,uáte, un partidó bolchevique.e não um pantido
àe concj.ii.dones, de oportunistas, dc rcnegados e tnaidores '



Dentro do nosso }Íovimento existc a m.--is ampia democraciar-
conformemente ao centrafismo; a mais anpla der,ocracia rro quadiro dum u
niáo rstat"to. dum únie, Prógrama, duri,ã disciplina única -e 

dum únicõ
õrgão dirigente, e a neis aropla der.ccracia, tendo eIi conta gue a tare
fa-cêntra}-do nosso Movinentà á fundar o i)a:'ttdo dos Proletàrios e
que a nossa luta se trtav.-I nes cond,j-ções cium,-'i r]:ltadur;i da burguesia e
oana de:::ruba - 1a .

É claro que esta democracia -bolcheviqrre ê uma "servidão es
tiolante" para os arrivistas, é uma "rnáciuina i:rfe;"nal" para os opontu
nistas, é Lma" tritur:adora rneóânica" p"rá ,:s can'r:iristas, 6 ltma ''en :
gnenagemr para os ananQuistas, uma "burocracia cupuli-sta'r Pana os-
irotsquistãs r uma "dita.dura insuportávei' nar'.'. o: revisioni;tas, e
uma "fábrica'i para os intelectt,ui" p"qr..o: burgre 

" 
e s ',.

, Lá uma "fábrica"-.po<1e sêr. uas os proletã::ros não temem a
fábnica e os bolcheviques rãà estão cont:?a elÀ. r o plincípio da -co-optação 6 lum instrumento - u:n instrumento, n.ic um f -'-m, tal. como náo e
um fim o princípio da efeicão - na c.1.rr :r,:':ã: lã ''Í:ãbrica" c para
Iimpá-Ia dãs re:-àções de exploraç:o, i.;1:o 5" .1o,, r':, Sa'ics e t:aiào -
nes, de todos os Sanches do passado, cto pl'c:':il'.: t ,-io r-'Lrturc.

Como todos os camaradas sãbem, c ôr'gãc' :; u-Dlrêr:o c1e d j.recção
do nosso Movinento á o seu iongresso N;rcic:r.el , .1, se:nDr-. qLl'J este nao
este ja reunido, á o Comitá LenÍne , nosso Cor,it,'l 'le:lr;'af . Ao Dre:ender
qr" áo Comitõ íenine lhe f alta, pór não -:er s:i.d.r ''e I ei io , -a " 1e3-i *i-
riid.d"" bolchevique du::r autêntícà Conrit§ Cen'iral , c, clemocrãtico rene-
gado Sanches proáuz outra das suas enor-riciades ácntra-revolucioná
iias, Na verdãde, se fôssemos a aceitar o raci:'ríni.o níope do eleito-
ralista Sanches, o nosso Movimento nunca teria ch2€lado tr existir rcomo
nunca tbria harrido ató hoj e um único Pa-Í'i:i.r.o .:o:runista em todo o mundo.

De facto, o Congresso .clo rrosso M:,rriinerrtc ' que será o Con-
qresso da Fundacão do Par:tido - ó o proCutc c c ccroer-r:nto cio }abor de
ãirecção potítióa, ideológica e organ:'- za'"-iva do Coni lõ Lenine ' Sem esse
centró dirigente, não podia ]raver MRPP e, nuir,o menos , qullquer Con -
gresso do MRPP. Como poderia un Congressô cl-ei'Ql. ur,r Conite Cent'-'.'.l cu-
jo objectivo á prepanàr esse nresmo Congr:esso?

Eis como a grosse!ra concepçãc qr.le o lcn3gado Sanches tem
do princÍpio da eleiçãã 1.rr- a quc-nãô-só riio porse haver oartido, co
mo a-que nunca se.""ür',.^ ." .o.,diçõus para pcdãr aoliear, na prátical
o prôprio principio da eleição' A sua posiçfo conou: direcramente a
,*à "à"""piãã r,iiri"tu de pàrtido. ãl,"g.ção do p::ópri-o princÍpio
que diz defender .

O r:enegado Sanches pertence ã9rle1a conr:raria de netafÍsi -
cos e imbecis quã, desde o corleço C.os selcul.o: " lll'l':r,am c1u: a galinha
ponha o ovo do qual ela propria ha-de na:cer'...

E claro que o ataque ao princÍF:o '1.I cuo;'taçào c o el-eito-
ralismo "ã outrance'i do renegado Sanches tôm ainda ulna otltra explica-
ção e uma fir:]iCade de classe precisa:.

Essa outra explicação Prende-se .on o car'l'eirisrno e o arri
visno estrutur:al desse opootu.,istà. Desde o pr:imeil'o dia d'l sua admiã
sá;'-:;;;;;;pi;çá;, claic, - num ors.rnismc dá base da Fede:'eção doã
Estudantes Marxiétas-'Leninistas, que ossi::tomas desse arrivísno e des
se carreirisno foram Cetectados. E, suce;sivamen'terrforaÍn sendo toma-
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das e aplicadas as adequadas medidas poIÍ1icas: para corrigi-1o e educi
-1o. orimeino: Dara'i;;;ã:i.-;-"á"t"ãri';-1o, dãpois, para destitui-10
.t;ioíi;ã:iàl'rI"ãio,""te, quando se tornou manifãstamente evidente que

;";â";;ãi"iã|"'"ãã-p"auríu'p""*u.ecer nas fireiras dum partido marxis-
;ã:i.il;i;iãl"C',-ioí."nto, iatunal-que o renesado sanchês vote ao prin
;ipi;"ã;-;;.ptãéaã-"r-ãaió qr""u tãó gnande cómo ao secretãnio-Geral-
ãã-pã"iiaá, ioià " pii""iplã-ãá-"oàptãção foi o.instrumento^rnais efi -
caz.para bi,o[uear a ânsia- careirista àesse annivista burgues '

Foi. assim, o princípio da cooptação o gnande nesponsáve1
por que t6 ;;-É.;;;ãi.io aã 1975- - não pasãanám ainda 12 meses sobre o

ãconfeci,mento - o Comitá Central tenha cooptado o renegado Sanches co-
mo seu membro efectivo.

0 que á imPortante verificar é que o pnincÍpio da cooptação
cedeu, naquelá ".so "àn."utor 

ao princÍpio da eleiçao, tal- como o re-
negadó Sanches o entende - e não como os bolcheviques o concebêm ê a -
plicam.

Deu-se o caso que, logo ap6s o golpe de estado de 25 de A-
bri.I , o renegado Sanches, 'ap"ou.it.não-se áo compontamento modesto e

circúnspecto dos p"i"àlÉu.ià dinigentes do Partiào e explorando em fa-
.lor do ãe,-, canne iri r",à 

-ã- Irgu" , alnda assim formal, de dine ct or:- inteni
no do jornal, começou u pô"""r'prática uma campanha de publicigl9: B::
soal dá g""náu vedóta, aô mesmo temPo que fazia constar, nos melos dos

Sornaiisi.s e inteleciuais burguesãs, que era uma importante I'sumiôa-

de" do Movimento .

Sem dúvida, por ser pnofuncia conhecedora da personalidade
moral corruptá ao 

"u.,ágàdo 
Sancfies e da sua embófia insaciavel,bem co-

rno do seu pendor ""io íi"u a ccnsiliação e a traição, a burguesia'atra
vés da urr'i*p""nsa ( pãrt i cularmente a social-fascista) começou por 1n

sinuan, pnimeiro, . pà" garantir, depois, que o renegado Sanches era o
É;;;;lá"í;fe'ã"ãi'a" MRpp - numa altura em que ele tinha apênas deixado
de sen rnilitante da FEML, Para passar a miÍit.ente do nosso Movimento'

Como o renegado Sanches, com evasivas e mentiras vánías' se

recusou sempre a desmciltir as atoardas da imprensa burguesa' "9d" :-99
mi.té Centrai (ou peto menos uma parte dele) se apercebgu lnequavocamen
te que a classe dominante manobrava no sentido ãe impôr ?o.pnoletaria
do - de fora, peJ.a publicidade e pel-o el-eitor"alismo - o dirigente. que

ã-.fu, u 
"6-á 

ãiã-"ã""inha. Em suma, a classe dominante, de conluio
con o renegado Sanches, concentrava forças e fazía fogo para, no ime -
diato, derruban a defesa bolchevique da cooptaçao'

Aparentemente, essa defesa cedeu: foi em Fevereir:o do ano
passado, qrr.ido " r"ã"ili"çãá ao uot,imento impunha a publicação. da lis
ta dos menlbros do Co;ité Céntral, e o Comitá Central achou - e bem
que defenderia me:-nár, á Pantido áa insofismáve] manobra de cisão em

õú"só, só J aamissão do renegado Sanches no seu seio. significasse um

ganho de tempo suficiente para_completar os preparativos_do isolamento
iotal desse ãnrivista sem escrúpu1os e para, então, expulsa-1o sem ape
1o nem agnavo.

Pouco mais dum rnâs tinha deconr:ido sobre a data da sua agre
gação ao Comitá Central e já a imprensa do capital, por intenmedio de
õeítos e determinados jornalistas amigos _do renegado Sanches, prePara-
rã-.-ápinião pública e o ambiente psião1ógi.co para provocar a cisão do



9.

nosso Pantido, glosando ern todos os tons a questão da luta êntre as
duas linhas no nosso seio e fazendo incidir os projectores sobre o
"nevolucionário" Sanches, apresentado sen ambiguidades cono o chefe
da outra linha. Ena uma úez'nais o mátodo do eÍeitoralísno, do ples
bicito, do neferendum bungueses para impor a escolha do Secretário;
Ger:al do nosso Pantido.

Ponám, o nosso Comité Centr"al e a sua l-inha revotucioná-
nia proletária mostraram-se sempre capazes de desenvolver um cavalo,
quando a bun uesia avança r4m peão. Se a eooptação do renegado Sanches
foi, apanenteÍnente uma vitõria do "princÍpio da eleição", taI como
ele o entende, a apanente vitónia do "princÍpio da eleição", como o
nenegado Sanches o concebe foi o lnstnunento do seu de smas caramento ,
do seu isolamento, da sua neutr"alização e da sua expulsão das nossas
f il-eiras. A "sumiáade" sumiu-se.

- Afirmei, há pouco, que o 6dio do renegado Sanches ao pnin-
cipio da cooptação -tinha uma justificação particular '- que acabei de
nefenir - nas támbárn uma finalidade especÍiica ae classé, para aIám
das que já ficanam apontadas

Essa finalldade especÍfica á a de isol-ar o Conitá Central
do conjunto do Partido, separar a cabeça do corpo, bem como seccionan
das suas bases os 6r:gãos dirigentes aoi nÍveis respectivos, quando ta
is 6rgãos dirigentes não hajaã ainda sido, ponventüra, escol]iidos poF
eleiçao. Ao nesmo tempo, o l"enegado Sanches pretende desenconajan os
mais finmes, os mais resolutos, os nais capaães e os mais -clar"ividen-tes nilitantes do nosso Pantido de aceitarem assuml-r as maxl-nê3 res -
ponsabilidades a todos os nÍveis da nossa onganização.

Em suma, pretende impedir que o rnovimento de rectificaçãogeral e o movimento de massa de crÍtióa e r"epúdio da linha negra ánti
-partido.do renegado Sanches vão atá ao fim, varrendo de todoé os poE
tos de direcção os sequazes, os cúmplices e 06 ac6litos do renegadô -
Sanches. Ern suna ainda, pÍ'etende - já que não pôde evitar a sua derro
ta - inpedin a vitória'cãmpleta aa iinúa revolücionária pnoletár'ia dõ
nosso Movimento e do seu Comitó Central .

Foi para combater? sobretudo qsta andilosa finalidade e es-
te cavil-oso objãctivo contra-revoluc ionário da linha negra anti-parti.
do que ocupei tão longamente o tempo do Comitá Centnal e a atenção
dos camaradas.

Estranha e conpnida maneira de saudan quatr:o militantes o-
peránios, novos membros aã Comitá Central - dirão talvez. Persuado-me,
porem, que esta ê bem uma maneir.a fraternal e calorosa de quemo não
sendo nem nunca tendo sido openário, saudar os seus inmãos 

-pnoÍetá -
nios.

VIVA A LINHA REVOLUCIONÁRIA PROLETÁRIA DO COMITÉ CENTRAL :

MORTE AOS TRAIDORES !

Lisboa, 8 de Feverei::o de 1976

O SECRETÃRIO.GERAL


