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,OS OBJECTIVOS DA ESCOLÀ DE í)UADROS "18 DE JULTIO"

Queridos camaradas:
por mandato do Co!0ité Executivo do Comitê Central do nosso Partido,

declaro aberta ê Escola de Quadros "18 de Julho". Durante oito dias, dls-
trlbuidos por 21 perÍodos de estudo, e compreendendo o total de 90 horas
de trabalhã, funcionará a nossa Escoia de Ouadros, lnstitúÍda, como é do
vossô conhecimento, lãt resolução do Ccmité Execuiivo do nosso Comitá Cen-
i;;i; ;-â--ã"ãr-n"ãárã foram adérriros entre estagiárlos, rnonitores e cama-
radas do sérv1ço de apoio, com_o coniuntc íle cerca de 60 camaradas, selec-
cionados de acórdo .o* o"'critórios ãonstantes cla resolução que-instituÍu
a Escola. Seja-me permitido, ao endereçar-vos, êm nôme dó Cômité Central ,
do ncssc pariido e nô mêu próprio nOrne, as mals calorosas e fraternais sau
ã"çãã"-án-fããã-"i"aã", auoi:aai convosco, ã maneira de preâmbulo das nossaã
acÉirrÍdode=, algumas iuestões de relativa importância, ccncernentes ã vlda
dc nosso Partido e ã lnstituição ilesta Esccla"

À ESCOLA DE OUADROS E A SrrUAÇÂO POLÍTICA ÀCTUÀI

O primelro problema, ê o que diz respeito aos objectivos íla nossa Es
cola de Oüadros, fáce à situação polÍtica actual . No momento que atraves -
samos, assiste-se a um relatiúo eguilÍbrio Ce forças, entre a-Revoluçáo e
a contra-revolução, entre a burguesia e o proletaríado. 

. 
Equl librio que se

êstabeleceu depài-s'de uma virager1 -e de um recuo p6stêriores aos acontecl-
mentos do 25 de Novêmbro. O equilÍbrio que vlvemos, caracteriza-se por uma

certa estabilldade ,por um apárente imobillsmo, por uma também aparente
tranquilidade Masrã verdade é que a luta ,le classes prepala novos desen-
vol.rlmentos e que ô lmobilÍsmo, á tranquiliclade, a ca1ma, não passam disso
mesmo: de apa.r§ncia. ltuitAs vezêS acontece nc nossc país durante oS dias de
verão, que ã céu êstá ezul , dum azul profundo, que nem sêquer as folhas das
árvores mexem, que a acalmia, ê tctal , e dum momento Para o outro, um re-
1âmpago rasga c céu duma ponta à outra, por cima das nossas cabeças, as ng
veni acumulân-se no firmamento, e uma tempestade dê grândes Propcrçces, de
saba. ISsc tambêm acontecê , mudando as coisas que devem Ser muiladas, tam-
têmafiln$EÍ?tica. parece gue está tudo calrnoo e dum momentc para o outro, a
trovoadã estara' Estamos exactamênie num desses periodos' rle calma e tran-
qullidade aparente, mas como as leis que regulam a vJ-rla, são leis Co movl-
riento e não-da calma e da tranquilicladê, temos que saber ver o futuro Íme-
diato, que não val apresentar á mesma calma e a mêsma tranqull-i,lade . Oue

não vai 'apresentar, dêduz -se já dos primeiros retâmpagos. Os primeiros r9-
ia*p"gã",'Àãà p,rr éxemp1o, a-resistência dos trabalhadores rurais alenteja
nos- àã d.esoeupãÇões das suas cooperativas, e ôutras herCadeS colectivasrrg
sistência não'sà às âesocupaqões-, como at6 ã entrega, d-a Parte que por lei
é reservada ao latifunfiârio, como aconteceu outro c-1ia no Cibcrrc. Que a
calma e a tranquillriade são aparentes, provam a resistência que o povo -de
OIhão ofereceu-à Po1Ícia de Segurança Fúbl1ca, ao podcr, quanâÔ, a proPo. -

tc de uma coisa aparentemente óurrl{ueira, como ó uma pintura gue as auto-
ridades queriam afagar, foi possÍveÍ mcbitizar as massas e respcnder firme
mente à agressão expulsando os agressores.

Não é por causa da exü§tência da calma que estas coisas se verlficam.
Ê exactamente ao contrárlo. Por virtuLle de umá grande tensão, por virtude
Ce um aprofundamento Ca luta Ce classes, por viituCe de que-os operários e

outros elemento3 do Povo começam a organizar se para responrler, que esses
acontêcimGntos ôcorrem. Nesta Ferspectiva, a nossa Escola de Quadros real!
za*se aincla no periodo Ca calmà e tranquiliCade. aparentes, ê tem Por ob-
jectivo preparar as conCições para o Partido actuar de forma correcta e e-
í".".. ú pàpef d" 6i;;;aà; na'alteração que se prevê na lltuação politi-
ca âctua} , e quê sê prevê a qualquer momento.
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ls úItimas lutas nolÍticas nc Concelho Ja Revolução,-são já prova
,,1e que o inimigo tambôm se pre?ara, não 

. 1rov.:.ve Imênte atravé§ Ca Escola :l.e
gua,fros, mâs através ;.a ocupa.ção de nosl-Ções que vai jogar corn liecisão np
momento c?ortunc.

A ESCOLiI DE QUÀDROS E /\ LIITÀ CONTRA O SURTC

O 2? nroblena que gostaria ;1e levantar,
nossa Esco Ia Ce {-lulCros e a luta contra a
e liquidaci.oni sta.

CAP ITULAC IO}II STÀ

concerne à tigação entre a
corrente capitu 1ac ioni st.a

DesC.e, que o PartiCo existe, que existe luta entrê as C'uas linhas
no nossos seÍo. E essa luta entrê as Cuas linhas, Dassou por várias eta-
pas" O significarlo das etapas .lessas lutes, vão Ser aqui abordadas num
ôo" te*u"" ,las Ccnfcrências, e não 6 scbre isto quc mó queao debruçar 6 a
penas chamar a atençÃô nara o facto Cc que .1 etana. mais avançaCa,e mais
llesenvolvirla lcsta iuta entre ,3s r'1uas linhas, fci c mcvimento de massas Ce

crítica e repú,1i1 t',a linha nêgr1 írr1ti-narti'lc .. c1o renegado Sanches,que foi
d.esencadeada em OutulrrÕ do ano passado. E que' êsse mcvinento assumiu -1e

uma fcrn:a geral, uma grande prcfunCidaCê, ê une granrle envergad,ura 
" 
Mas que

em certos ãítio",do nàssc paitirrc, essê m.viment.--. nã,t t.cou as raÍzes, f i-
côu apen.:,s :,e1a ralna. Cs o?ôrtunisf-as acachaDarsm-se, a(i.?.rraram-se clnfcr
me puderam, ,Seixaram gassar o ve 1daü41 , 3, laga quíj o monrrrnto f oÍ L.lortuna ,
ergüeram.-Se ?ara atâcar pelas costas. Issô g,:rou con r.icionaclo à situegãr'
p,rÍÍticu emeigente -t.o 25 ,ie Novembro, urÍr surto Ce caoitul-acicni smo 9' liqui
dacicnismn na!,ItQ.sEas fileiras, surtc que se caracteriza, nc essencial ,por
i atitu,r" queelÇunslua r.rls c ei6 alqrmás ^rganizaçães r'cntartm, '1e v,rgar
face ao próqrama <1a burguesia, face ãs exigãncias ia bur:guesia, vergar fa-
ce ao revisinnismo tambên, e nr-', planc interno i.o Partido r çior se o?orem
à FunCaçã. ^^ PartiC: )lnrxi sta-Lenini st a n1 pr':ssuncsiqio ic Çuê, 'rtl '.=t.
Partirlo já existi.r, cu então não havia razã.) nenhuma Parâ ilue ele nascessê,
e saÍsse í1o i ,.lPP.

- Logc que sete surto capÍ tulacioni sta, gue coincicle com as úl.timas e
leições táqi à tatlvas , -que ox'rii*e*". 4e form: rais aberta c3m as últimas ã
i"r;À"; i"ói"r"ti"ri- o r',gn quc r'stc surt., ca:-i tulac ioni sta , iízía- eu, :ts=
sumiu f,rcporções grandes, o nossc ?arti-lo analisou-c e a(lc:t,tu ,meC.ialâ.s na-
ra c cornbàtei ef iãazrnente " Uma ias rnerli,-',as 1ue f ci nc'sta ern ',rática, na se
quôncia d.as resoluções Co Comitó Cç:ntral .'le B .r,l P.ver.irc, foi o lançamen
c1o movimento .'.e estu.lo Centrr-. rlas ncssas fileiras .l: forma a quê ôs qua-
dros, saÍd.os,da 1uta, las massas, larticularmente cs quaC,r';s coerários, e
OS quA.fros canr:6neges, t;luCessem eles lrólrics manejar a arma d.o 'narxismc -
-l-eriinisme-', ccnheccrem em prrfund.j-,f ade a p.'1Ítica,lc' noss:-. Parti;lr o e .ocu-
par os lugares cle .lirecção, una v(] z que essã carrênte câ.,-]itulaccioni sta e
liguid,acionista tinha uma be.se Ce classe nas n.ssas fileiras, que eram os
el_ômentos i)equano-burgueses hesit.rntcs, nlltrães, clue quandcr a luta anerta,
I,-rocuram l-l.eixar o c.:mbãio, e por-Se a rêCatô. Pare evitar que esses elernen-
tos conseguissem lançar ilistúrbios nas nosses fileiras era precisc /lue o e
lenrento prol;tário r',Às ncssas fileiras, que tinha 

"1,16 
lndustrialo, prêpg-

racLc. f oimaC.l nas lutas ,'re classe c: perÍoi.o anterior, assumi-se ele prõ-
pric os luqares cie iirecção Cc topo ã. :la"e, en tf' r,os rs lugeres, em quê os
iliriqentes - capitulas,sc* n, ,rerga=sôm. Nãe ,:ra '.ssÍveI que"' con a-expcriôn
c j-a prática, esses rlua3.ros fôílessêm assumir .cstes lcstos ire 'lirecÇao. 5ra
nêceasário que eles :oubessem ali.ar, à exacriôncia alquirirr.a na luta, un
profundo conhêcimênto i.a teoria., :la i.declrgia, ,16 lr:ürama, t--1: nclítica rro
nosso PartiC'o. sem issr, era i-rnoossÍvel a :ubstituição. Ôu a substltuíçã'
f ár-se-ia corn gran,ães recuôs. e granles per4as " Esse m.r't/iÍnento rJe estud,o gue
foi clesenca,4eado, oroduziu já bastantes frutos nalguns locaís :r.e trabalho
Co Partii.c, nalgumas zonas, nalguns ,listritrs a I-)ro,--.uziu bast-antes f rutos e
sôUbe aguêntar Ê vencêr essa côrrentc calitul,ecia ni sta . \Ie stc ncrnentô, es-
sa. Corrente qu.. existe nas nôSsas fileiras, sofreu a-Iêrrôta§ imiortantes ,
*"" - n"li rándà a".' têr s i'.-'.o esmaÍa(r.a , ')u nensar$''s ',uÊ iicd'êncs ienôusar à
sÕmbra .las vitórias aC.luirii-ias. A Esc(-,1a c'rc Qua(Eos surge assirn nestc as-
pecto, coma instrument. i)r-rc'lerosc, r:la luta contra a c.'rrênte ca,':itulacicnis-
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ta e liquirlacioni sta o e visa preparar cuma forma acelera';1a os nossos qua-
,1ros mais tu"torr"u.ruis, para assümirem, eficesmênte as-suas tarefas Ce-ci
,ãããa.-rã pu.tie" o pu,ru'serem capazes áe mobitizarem à sua vo1ta, todos
os êlementos ilo pa,.ti,fo e f ora .'.ele, -que Dossam cunDrir a nossc linha ge-
ral, e as nossas ,lirrei"as r:-n1ru" poiÍ€ita" especif iêas ' rsto. ã ' visa tam-
f áÃipi";.ãru, ãl-róã=o= quad.rcs, para 

=elrarerem 
grandes. quantiâades C.e ou

trrs- qualros, Istl ."tqüo, a fraqucza 1'"'s1lÃ3ica ? Política 1Õ ncss' Pa'r-
aià; 6-;i;i.a-gran,.te.'n á f ioq,ru"a-i.'.e.-.lÁEica à polÍtica Cc-,s-nosscs quac':ros,

ãã-õ"ÃiIã àenÉrar "tã á ;;i;-iã.."tu céÍula criaãa, ê tarng6n qrancle. sem

vencer estes âtr,13".", i"l" ê, sem su-oe rar estas contracliçõcs, entre Ô rluê
piaãi"u*"" de-saber, êntre c que o rcvo exiçe que nós saibarnos ' entrê D

iue a Revolução quer que a gente c,nheça ?c que sabemos neste momentÔ ' c2
nhecemos nêste m.mêntó, estámcs em conilições Ce fazer, para-superar esta
;;;;;;áiçã;, 

-ó precis':, um gran:'-e esfrrçc' E a Escola rfe Quadros "18 ce Jg
tho,' vai'cumprii uma ?arte Cas tarefas-para Superar este atrasJ .lÕs nos-

=ãà ""..frr".' i;4. 5 a f c.nâ ccmo a Esccia '-:e Quadros " I8 de Julhc" se ar-
ti.ã"ià ccm a luta que está a ser c.nduzi.1.,â. contra o rnovimentc, contra f
="itã-.ãpitüfãài"niu c. e liquirlacionista existente nas nôssas fÍleiras'

A ESCOLA DE QUADROS E O MOVTIIE}trTO DE ESTUDO DO MÀRXISI4O-LENINISÍ'IO"I"1ÂOISMO

o l9 ilÍoblemaf que glst3ria d.ê salientarn é o 'la articulação da nos

sa Escola Ce QuaCrc;s óo. ó movirnento d.e estu^'o eT"SHIg9;-um aspecto um

oouco .-liferente. O mcvimenta 4e estudo em curso, ót'*lÍóYúFCo nal-guns si-
í;;;;;;;-é-1i;;.;".; isto ê, não assurniu urnr iirecção centraliza'ra c1e ma

neira que os nossos osfcrços formem "* tã"ãoi ti"iãá 
"r"t 

possa obter êxi=
tcs em tcdo o paÍs e en'. tà,fos os sectores 'ie trabalho '

À Zona l,1ac Ts6tung começcu ccm as EscCIas de Qua.:lros Àlexan'1rino cr'e

Sousa, e Cor une razãc cú por óutra q' ariui aliás, cabc-me uma certa rês -
r-.ons abi lii]a,-le , interrcnpeu esse estuio. ii Zona Karl ÀIarx cÔmeç )u esse e s-
i;.i;-;;Ã-;;i.- *ót^oo c esrá a lrosscgui-1.. c tcvc -le intcrron".-I. -f^r
causa i-r.a Escola ,'-e qi.ãrÃI -;re àã i"rúo" . À zcna Estal-ine tamb6m está a

.prosseguir côn as suas Escolas L"e Qila.'lros, e neste momentc ainc'la nãl sei
se interrornteu .u "á;; ;a; virtu;-le 

--r1e sta iscola. Este movimento Ce estuc"lo

ã-g;;;ã;,-;a"-a ""ii"ientemente sran1e ain'1a, mas ó já ce yma certa sran:
d-eza, e im?unha-se a necessirlaCe :]e orientá-lo e centralizá-Io' E a Esco-
la cle Quadros ,LeseÍIpsnha, ou visa ilesempenha-r essa funçãc.' Àtravés '''e uma

;;.i,;.;;ã;-ããoíãii.r-.-,rcs nossôs carnara:lás rcsncnsÃvei" i:1?? rlistritos'r1ar
;lhes instrumentos, meias e uma srientaçã: geial l')ara quê eles noss'em êi-
rigir esse mcvimênt. d.e estu'J.c, e esse movlÁentc i"e esiuCc' não descambe

ou num estll -,antismo burguês rcacicnário, istc é, o C,esejo Ce ectu'lar Í'or
esturllar , ser. ilual-.l,rci iít.t ção c'le transf Crmar o munCo, não tloscambe nis-
;;;-";-á";á,.,';à;-lescambe no se,, contrárlc, s*e É, não.existir nenhuma es
pécie Ce estu.l.., =.tá ';o" haj.r uma centralÍzbÇão Cesse -trabalhl' r:alizog
:ãã-i".iair-ã-"r""i-s=.rta. ,rásim sc articule á nscore J.e Qua(1rrs rue h'jc
se inaugura, 

".'rn "="ã amp to n :'vimento 'J'e eÉtu'-l', que c''eve Cesenvrlver-se
e aprofun.'ar-se, ca:la vez mais,

A ESCOLÀ DE QUADROS II.:T FUND.XÇÂO DO PARTIDO

O 4ç '!rcbtêÍ0a que E.starie 3c lcvantar, centra-se na função 'fa Es-
ccla âe Quac1rcs quantcl à iaref a i1a f uni'ração '-"o Partir.''Ô ' .

Por virtud.e (los ãtaques C'o inimiç:, 'jxtcrno c interno' as nossas
tarefas .i; ;;;1;;ã" ric pariido s':freram-um atraso no temp.i ' E a funçãc tr'o

inimiíI.' e " sua intençãc 1?, ó in-e''ir r-uc 
' nl,ss'' PartiÀ ) se fun'1c a te4

o,- .le n.'rler scr ext;;ã;*""iá útir ç'oto '' classe ^nerária' -Qu)rêm 
ailiar' a

ii;.;-"'';;;iirãlaã ã"""a tarefa, e ilesenca,lciam to(14 a espécie d'e ataques
À"i" "eiiiãÀs à c'rt'araes rara quê iss' nãc se cumpra'

Mas há tanbôm ra-zões, estruturais 1o ncsso Parti'-o que convêm co -
nhecer rrara :-rocermos ultralassá-1as' o n'ssc PartiCÔ tleve crqanizar 'se e
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4esenvolver-se ,fe acordo com certas 1eis e uma dessea leis, 'á que c nú-
cleo c]irigente, se cleve apoiar num c:n junto .le .iuâclrc,s para nor'ler cum -
r:)rir as súas tarefas. 1'1ão hã posÉIbilicace nenhuma 3e pe!sar-se quc um

Partido é urn hcmem, ou um pequeno grui)o de horrens ' rss' e urna concepçao
falsa. O partia,o nasce das massasr e ulna min.ria r:lativamente às mas-
sas, relativamente acs c,perárics 5 tarnbér'r uma mincria' ê c ncssc Parti-
áÀ á o partilo clos cperáiics, mas isso nãr siEnífica qu3 o ?articr,o pcs-
sa existir fora d,a süa classe, ou fcra :'ras Inassas ilue ele visâ servir.
E por issô, Irara cunprlr tadas as ta"refas, temos que ncs ai,.-.iar e .Ísto
a íáiaáãn pui,, . ccmitó ccntral e ?ar;a' u111u':r organisme. S: Partidc 

' 
te

nos rluc n>à apoiar num núcleo, n''ais -'-vlnçar ^, -luc vri :'irigirf -lI:1"::Ie ^rdanizar .:ütr:s elemênt.s interrné li.s ô rtí recueCc s rr as messas " IlaI
que a Esccla c'te Quê-âros vise fre,erar css;: núc1eo em qge ,.-' clmitó cen-
tral se rleve apciar, ;rut. cumirrir es ta-refas d'a fundação r'''o. Pertido'Não
ê pãssÍvef enqüentc, úa certa anarquia campear nas ncssas fileiras, nac
ã li;;i";i ar'Conité Central, cumpiir nenhgme dâ.s-suas tarcf3.s.Assim co
mc carla camara(le tuÃUa* não áoCe cum;rir nenhuma .'Las suas, é precisc a-
prof unclar, e 4esenvolver, ,cs asl)ectas relacior:ac"'ls coITI ' ncssc Proqrama
e côm a sua com:.ree""àà. 

' 
e 

- 

"..ci sc rcfcrçer e rria.nizaçã.' e tigá-la çrin
ãipáf*ã"ià às qranries f ábriôas. É-irrecisi scluci.nar I c:n juntr d.e prr-'-
blemas que rliariamente aparecem. É'precis.,. t.maf pcsiçã'r scbre caC,a um

áã" pr"fiiã*as que interessam ãs nassa.s c isso não se 1ro'r.e fazer enquan-
t;-"â;- ;ã 

-di"pá"., :te urn nümerc .le rluailrcs em que se a;:ciar. À Esccla ,'e
euadros visa ãriar Àsse núcfeo c.,e qúar1r:s em .lu. i) ?arti,l., e o seu Coni
ié-õã"i."i se ,1,:vem essencialmente e.rciar. oncc estava o pcntô fracc ac
;i";r- .1-" iru,",ro", e cn.le se "i.everia Dí)rt2-nto atacar. o nossJ Par+-iao ti
nha, e tem, uma imllantaçã: nac.i'-nal, mes cs luadros regionais' Ôs qua-
ã;;; a"-õá ü"pãé ãá--"íi,ãi 4as zcnas, são_em-pecuenc númeroo e ain-
ã"-i..ã"À-á à"-i-ri".f .los .iistritrs, cles não estão ,.1.ê rTc,.1o algum, suf í-
cientegênte Dreparaãos, nãc têr,r suficj-entê exneriência, pala se f'cer
reeliz"r as taref as ...i' f unc1açãc , diriEir ra"s $âssâs.. On6l.e nós deyiamos a

tacar pricr';ariamente, e.o jrr=iurnentà na L'reparaçãc cos quarl'ros 'iistri
âi;; ã;;';.-,",.i;;;;;t" .o paíti:1,: ni: c1is,:it;'; rrique-'ra aÍ que " !'1;
balho não se êesenvolvia, ere 3l riuer as 'lircctivas nao lassavam'era a:"

que as i,:cias :-las massas não subiam, rs -uatl.rcs êram muito novos ' uns
,iáÀ ii"fr". suf icienl; àx;:eriênci: cutrrs, Ê ô iue êra ni.r ('lo que issc
fiá., -;â; sã "i"i.-ttizaía 

a exlerôncia 'lo PartÍdo ' ê o tiçÔ de r1lrec -
ção que vÍnham.s .. ;;;;;';";"-ã', úg.''1irccçã: incivióu11'-ieita através
âcs riembros do Ccmitê Central, uma -<1irecçài consÍstente em ajudar quan-
àà oi-l.,roUr**uu ur^,i-g;;;;;; isto ê om aó.rrer à frente ilc exêrcitc, na

quele iugar em tue c1ã ameaçava romi'er-sc 0 em vez de ter * llu":-t]?=b1
üalha ,1e- c'-,n jun€c , cscalc-'naáo no tênl: , nôs acorriam's aqui e lcora
ccnstantemente a ccrrer C,e um laCo l''r'ra o Ôutri e en f uga ' no runCo ' pa

ra venccr estas rlif iculCades, havia necessi'farIe (-1e se cÔnstituir essê
;;"i;;-;ã=iã", r. ,iuadros d.r partídr,-3. nÍver c1. .listriro, .Jar-lhes uma

;;í;;i"õã;-;;;"-; iãu-tr"narr.,Ç, ,-rna sÍntcse rla experiência c1e t.rd'o o Par
tiCo, pàra que eles :ossan ganhar confiança nas suas Í"Iç": l-e-l?: ^*?:;sas, e jrossam ousar â1àrgar Ô seu trabalhc', cc'isa^í'iue nac tem tcLt!- âte
ag.\ra. Ta1vez que tcd'ôs ieunidcs, tr.canclo ex?eriências, durâa forma cr-
.;ánizacla, cs iüa,-r,rcs venham a hcnef icilr das dxnêriôncias recirrocas, ê

áe Cotem-c1a,1uóIa pa.iô"éia e c., arlur: le _ânimo canaz c1e a,rnveitar os ele-
mentos avançaCos .liue ncs surgem, e nai) ls despercr'içar I !om" temos f eito
;tã-;ã";"; iàmcs ã.r*etid. muitcs errDS, crros na clirccçã,-. ilos quaclros,
ãii""'"ã"'*ãiãaãu .le trabalhô, errcs nôs recrutament.s, êrr3s na mobili
;;iá; i;; *á"n.", "1.'i,-'" 

quant-- à crsanizaç?" 'l:': l:árlil: i"lll?:.1"I^
moé c.mcti:'.3 err3s lc sectarism) ' crr-s ''ê 'r'ireitism' ' t' 1a â csi ec1ê ('e

;;;.; ;-;;"sc pertiic tem comkrtit..:, . E 1l-guns que.lros (iue c.metem erTos,
embora os errcs tenham semPre ume natureza-de classe' nao porque selam
;;;;;";ãtiÀã, ,r. ,iãii"" .it.3u* aqui infirtraclos'Êasos Pelo inimisc '
cÕmetem erros, :rcrque'não tivóram €ernpo suf icient.:_t1e al-iren'1er ou nac'

f oram C-irigi-,-1os L:lc'mrrlÕ e lrrêrt."erem ra'.i'-''amênte ' E ó essc I tilíi i1e prÔ
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blemas que nós queremos solucionar, criaado CesC-e já o nücleo dê qug
dros distritais, -em qlle o Partido pode assentar, para se fundar.

A ESCOLA DE OUADROS E O ESPÍRITO DO "18 DE JULHO''

O 5e problema relaciona-sê com o espÍr1to da nossa Escola" O
nosso Partido escolheu o nome, o nome de lt dte Julho, gue não é evl-
dentemente apenas uma data do passado, do ano passado, mas tem um slg
nificado profundo para-o nosso Partido. o I8 de Ju1ho foi o dia de um
ComÍcio que realizámos o ano passad.o, depois da vit6ria que consistiu
na libertação dos cameraalas presos no 28 de Maio. E: nesse comíciortra
çou-se uma-linha táctica, adéquada ã relação de forças exl-stente nal
guela altura, e às exigênclas que as massas fazlam aos comunistas,uma
Ilnha que provou que um pegueno Partido pode cusar dirÍgir as massas,
pode dir:i.gir as massaâ ã tomada do Poder, desde que a linha polÍttca'
seja justa, a sua,táctica seja correcta, e os quadros sejam dotados
de um nÍve1 suf icient.emente elevado, para cumprlr êssas tarefas, te-
nham conflang:a ern si, no Partido ê nas massàs.

Esse espÍrito do 18 de Ju1ho, é um espÍrito extremamente preci
ogo. A situação hoje ê diferente, da do tB de Julho d.o ano passado .-
Não estamos ainda num perÍodo de desenvolvimênto impetuoso da Rêvolu-
ção, mas num perÍodo dê ràlativo recuo da nevolução,. e por conseguin-
te, a táctica do Partido não pode ser a mesma, num ponto de viragem ,
como foi estê, e no momento de desenvolvimento da Revolução como era
naguela altura. A táctica muda de acordo com os fluxos e-refluxos da
Revolução e a nossa também mu'dou. Não fomos n6s que mudános. Foram as
condiçóes objectivas da iuta que se alteraram e Ímpuseram a adopção
de uma nova polÍtica para vencer as novas díficuldades. Não se pode
camlnhsr à neve e ao sol com a mesma roupa. E um Partido tambêm não
pode caminhar em qu+Iquer fase da Revolução com a mesma polÍtica" Is-
to,_ ê, com a mesma táctica. PolÍtica .e . táótica, neste sentido, signlfi
cam o mêsmo. Mas aquele espírito do 18 de Julho, o espÍrito de que uã
pequeno ?artido pode obter vitórias, pode organlzar as massas,pode di
ii§ir o movimentà exporrtâneo do Povo,'pode lávar a Revolução à' vitó=
ria e pode dirigir a classe. operária ao Poder, esse espÍrito é extre-
mamente precioso e é váIÍdo em qualquer momento da Revolução" E êprig
cipalmentã váiido quandc as difiéuldádes são maiorcs, quanáo as montal
nhâs parecem intransponÍveis , aí é que esse espÍrito é maÍs válido do
que tudo.

o 18 dê Julho significa tambêm, um arranque na base deste espÍ
rito, ê na base duma polÍtica justa. O I8 de Julho para a nossa Escol
la sÍgnif,lca tambêm um arrangue na base duma potÍtica justa, e d.esse
espÍrito, razão por que se escolheu para â Escola que hoje se inaugu-
ra, êste nome.

À,E§COLÀ DE QUADROS E OS MÉTODOS DE TRABALHO

' Flnalmêntê, o 69 problema, que êu gostaría de levantar, rela-
cíona-se cotn os m6todos de trabalho d,a nossa Escola. Não se trata dê
tttra Universldade burguesa, não se trata de uma realização em que há u
ma separação entre os camaradas que foram Çonvocados pàra partÍcipar-
lela e os qamaradas que tambêm foram convocados para comunicar experi
ências gue possuemr conhecirnentos que tiveram possibilldades de adqui
r1r, não se tratâ de uma separação mas de uma unldade e de uma luta
entrê uns e outros, no sentido de aprendermos todos mais. Ganharmos
todos mais confiança, podermos. geneializar a expêriência de uma vit6-
riâ ou de uma derrota, a expêriência negativa ou positiva, a outros
sectores da nossa actividade.
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Os métodos qge vamos adoptar, não é o do dize-te eu dize tu ouverei eu, isso não são métodos gue nqs interessem. sáo 
-.aiãao" 

que consistem em um camarada apresentai as coisas que satudou, ,.r..i"iãu,-ããbre as quais se informoú. Mas evidentemente r- os car.raáus gue estão ãouvir, não estão aÍ só para ouvir. Têm possibÍlídades de pártic:-par,combater as ideias que thes parecerem eir"aãã, -imÉãi-."-"í"" ideias'à-gleras qu^ê ouvem, complemenrá-ras, arargá-r;;; ã"iiã""ãa_if= 
"o* u ,o"

::_:1p:Ir3lcia concreta, ula vez que aqui não se pode descer "o" por*Énores de todas as coisas. Tem que se dar uma apreôiação gerar. Na-Escõ
lll_1!-"pto"-se um programa. Todos os programas, sao bons . [ãáoi-oã--=
P::s:Ti:.sao maust tsto é,-um programa ó um princÍpio de trabaiho, éum:_ oTlen!êçao-_para-o trabalho., e nesse sentião e1e- é bom. t4as. t.em in_surlclencras. Nao há nenhum programa nem nenhum plano que não tenha insuficiências. As insuficiências-vàririãu.-". por vezes "o a"ãuiÀo--- ããtrabalho e às vezes verificam-s" .."*ã quando-se faz o plano. por exemp1o, o-nosso plano da Escora de euadros'tem in""ricia".iã"1'à.-ã;.-..;i'camaradas se aperceberão. uas a necêssidade que tivemos àe'air ã;-poiitica-e da ideologia do partido uma visáo de éonjuntá, ãUiigà.r-r,os a fa1ar de coisas gue er outras circunstánãias, eventualmente 

"aã iãr"ii.=
T?.:-P"T exemplo, não se compreenderia numa Escola de Ouadros de res_ponsaveis do dÍstrito,.t1véssemos gue êstar aqui a fa1ãr, o qoã-a --ãmarxismo-leninismo-maoismo, quars áão o" prinóipios fundamentais dopartido da CIasBe operária, e núm certo númeio de iemas que de'ã;;"-ã;;ãriam ser consi-derados já suficientdnente assimilados';-"ã; ã;;i;;;'=estar aqui a farar ne1es, a não ser de passagem. uà" 

"É 
tir"*o" nêces-dade de mârcar esse tipo de.programa poiqo" êm cetrtos r,rg.r";l -nãiãã-.

ssunlos não fôram sequãr oujãctó ae eiiudo, r,". ""qrãr-"Éíãàt" de dis=cussão. Não se faz sóbre .r.ás i-rniniil-id.iu:=-E ã-;i;;"-;í;-"ã"*J.:iã-de marchar,ãs cegas. às cegas temos andado muito te*pã-e=ã-preciso co-meçar a andar de cabeça levantada e de olhos abertos'.
Os programas têm ainda algumas outr?s insuficiências, d.e que

:?^."1?.11::_:"_:!:.ggberão, e quà criticarão natur"r*""iã, -ó"i-"*"à-I
pro, na certas experiéncjas no nosso partido, que podiam vir aqui aser contadas r nês tamb6m não podemos alargar eise Lrabalho, porque te-mos s6 oito dias.

Temos um dia de trabalhos no campo, que funciona mais como umâforma de, rvencer a dificuldade de pas sii- a' airicuraaáe àe pã""., aquioito dias metidos nuÍna-sa1a do quc outrÀ coisa. Mas tem tambã;-; s;ü-;bjectivo particular atém deste óu:"àii"ã Gil;àsi;;,';;;';.;bá,"-o;;;"Éobjectivos.parti-curares, que os camarada"'up;é;í;;áá 
"ã"'uiIü.", " so-bre os quais se poderão pionunciar rambé;. õ-;;ô;;""Id-àig,;uã i":suficiência: u g o 19:.r.r9i que poderiamá" t., ã;;;;;i;"ã;"$i -soru,mas tem muitas insufÍciências.-E os quadrosl ãõ;á* ã;;à; íá;.;ô;;É"_der que não saem daqui fôrmados em márxi smo- reninl smo-maor. smo, forma-dos em comunistas, saem daqui com mais alguma experiênciàl -.rre r"".r"-ram e comunicaram, mas q,le de modo nenhum-é ,ro"=ã Ír,tàrraãá, ';;*- - -ã;;.

ser de ninguém, aqui deÀ+,ro, chqgar às suas zonas, aos áeus distritos,
::"::::t9::-!"::"ir?T daqui, da Éscola de euadros 44 bolcheviquei. rilso êsta pôsto forâ de causa. Esse espirito dê que as Escolas á;-ó;"-:dros formama os dirigentes e' que os ãirigentes depois sãã-ãirrgentes,isso não ê assim. euárguer êiiigente ãeve estar habituado a ser promo-vido e de§promovido consuante a capacidade provada no tiaUa.ttro os exi-tos que o seu trabalho obtiver. E á mesma cóisa acontece com a Escora,,com o comité central, ê rgrn g corité Execut,ivo e deve acontecer com to.dos. rambérn esta Escorâ r.ã" ê pi"=ã;";i,;-;;;;-.; ã;;idiããàã". n=tu rãcola não pode ser paséãporte É;; ;-;;;ivis*o. r"ii n".ãiã-;; ã;-;.;;um passaportê para a Iuti., uma determinação de vencer, uma -apacidade'
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de ultrapassar as dificuldades todas e não pode ter outro significado.
Nem o significado para agul1o que nós condiôlonamos chamar o corpo da
Escola, é muito meíos esse significado para os camaradâs que vão vir
agui fazôr Conferências, ê que podem parecer ser superiorês aos ou-
tros, coisa que é falso. Têm os seus pontos fortes, e os sêus pontos
fracos. Tal como os camaradas que asslstem neste momento, ao que eu
estou a dízet, têm os seus pontos fracos e os sêus pontos fortes. o
que é preciso á marcharmos de acordo com um plano único, de acordo com
uma lLnguagem comum, de acordo com obJectivos claramente detêrminailos
e então a nossa marcha serã a marcha de um exércitor ou seja, de um
Estado Maior de um Exército. Fora disso, as nossas dificuldades, sê -
rão muito dif.Íceis de ultrapassar. Deixamcs de ser um circulo de Pro-
paganda e Ce .rgitação, para passar a ser um Partldo. Temos quadros su
ficientes para fundar o Partido. Temos quadros a mais, para fundar o
Partido e temos quadros de menos para fundar o Partido. A nossa Esco-
1a visa também resolver este problema.


