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Fazer um profundo balanço da t3 Fase da Campanha pela Indepen-
dância Nacional ã criar as condições necessãrias para n0vas e maio-
res vitõrias na Z1 Fase,

I{esse sentido, a Comissão da Campanha pela Independãncia Naci-
onal exorta todas as 0rganizações para QUê, esta semana, nas suas

reuniões, conste tomo 1ç ponto da 0rdem de Trabalhos o balanço da

11 Fase da Campanha, c0m base no Relat6ris apresentado, discutido e

votado na reunião de bal anço de 2T/S/78, e que nesse bal anço se jam

anal i sadas e di scuti das as di yergânci as, os desvi os e os erros co-
metidos êm çada 0r"ganização para QUÊ, ã jr.rz desse balanço, a linha
lib-eral , burocrãtica e sectãria seja 'isolada e a linha do Partido
sai a reforçada para se a1 cançar n0vas e mai ones vi t6ri as.

Lisboa, 30 de Maio de 1978

A COMISSÃO DA CAMPA}IHA

PELA INDEPTNDENCIÂ NACIONAL



A POLÍÍICA E A TÃCTICÁ . ARTII{IA V]TAL DA CAIiIPAI{HA

A 13 fase ala caEpanha pela IndependênciÂ iilacioÀaL ileseocedeadê pe-

1o Comitã Ceotr:al do nosso Partido saldou-se po! uma inportante e iae
gáve1 vit6ria paÍê a Revolução, para {! classe operãriê ê pala os Ear-
xi6tas-leninistas portugueses !

À justa polÍtica proletáriê tÍaçada parê esta CarÊpatrhâ suscitou uID

inegãve1 apoio e uo arderrte entusiasmo da parte da esEagadora maioria
do ?êrtido, da classê operátia e das nassâs do no6so povo, que se er-
gueú de forúa crêscente contra o acordo de traição aacional celebrêdo
con o I'lrI, coÍrtra a huoilhaDte sujeição do nos6o paÍs aos ditaroes dê

impeÍiâlistas e social-imperialistas e pela Iodepeodência Nâcional da

üos5ê pãtria.

Pot outro lado esta justa po1Ítíca suscitou igualEedte os êtaque6e
a6 arieâçâs torpes do inimi-go, apostado que esEá ern resolver a ctise ã

cugt:r do proletariaalo e desneübrar o movimento revoLucioÍrário das laas

§ê6 e da classe opetãria, e o seu Partido Coúuoi6ta.

Dando ptovês de uloe grêsde i-niciativa Eáctica, já que a caoPaohê

foi desêflcadeada no moaento xoais oportuno, quer do ponto de vis!a dÂa

nasses, quer qo que se refere ã posição de perfeito conluio de toda a

burguesia, o nosso Partido srrt.giu e rêforçou aos olhos do povo a sua

p06isão autónona, âpootênilo c1êraxaente os êlvos desta Caopanha,que são

o6 alvos da Revolução Portuguesâ: o inperialismo e o social-iÚ}peria -
1i sroo tevis ionis ta sovi.ético.

,eoêrcêÃdo-se de uxoa forxoê clars do partido social-Íascista e seus

6âté1ites, desmêscarando de f or:mê sisteÍüãtica o seu coÍI1uio coD todê

a burguesia, o $osso Partido 6oube elevar a coísciêÍIcia revolucionã-
ria das massas através dâ luta po1ítica perâ fI!S!S4êlgi3-Ig91
coxopolledte decisiva na lutâ pela tonada do Podêr Pelo proletariêdo.



UI'IA VIGOROSA CAIíPÂNHA DE PROPAGANDÂ POLÍTICÂ

Nesta 13 fâse dê Campanha pê1a lndepenclência i'lacionat !evestiu-se
de êxt!aordiÀáÍia importâncra parê a cl.asse operáría e para o povo a

intensê campanhâ de propagêndê desênvolvida, de urEa forma consequente,
pelo no6so ?artido.

Deúonatrarêú os flossos quêdros, ederêntês e activisi:as un grande
entusiasmo e ardor revolucicr,ário na f oril]a coroo sc onpenharam nas vã-
rias tarefês que se thes colocarain, de levar ãs aoplas massas e propa
gaÍ]da do Í1osso Partido, a posição dos oârxistas-leniI}is!as fâce âo a-
co!do vende-pãtrias celcbrêdo coÊ c fUI e o qtre ê1e Eepresenta de sr.r-

jeiçãc, ainda mâior, de nossa pÉtria ao imperialisr,ro e ao social-iÍÀpe
rialisÉo.

Desde es eleiqões parê ás Autarquias Locais quê o nosso Partidonão
14I1çava uma tão profunáa e coÀsequente canpânha de lropaganda no seio
da cLassê operãri a e do pov3.

Esta Campalrha fêz conr qüe as iÊassas se enpenLassêtI nesi:a batalhacom
8Íâíde entusi.asr0o e firúêza. A êÉp1e oobilização verificada para o cu.n

prineoto das várias !arefas - .r-ornada de Pinturas, como forúê de res-
posta imediala e prêcisá ã alocução do Dr. iÍário Soares e ã sua po1Í-
tica de traição ao paÍs, resposta operãria que contou coú a participa
çãc de cerca de 250 quâdros, tendo sido iei!as cerca dc 6OO pintüras;
Jor ada Uilitântê de Prop,..gêÍlda na quêi foi Íeita uma ampla sgicação
de viva voz nas rras, oode estiveram preseí!es por todâ a Região de

Lisboa cerca de 60 briAadas, teído sido feitê taub6m umÊ ampla reco -
thê de fuodos no seio das msssas; Jornada de PropâgáItda nos Locais de

TrêbaIho onde igualmeíte foi feitê uma intense agiração e discussão à

volta dos coÍÂunicados e da política neles cofl!idâ, oIIde participâraú
um SranCe flímero de quadros, ben assim como foraÉ feitas recolhas de

fundos ern inímeras fábricas e outros Locais de Trabalho; Jornada de

Venala Militante do Lü!a Iopular c Sessões ile Propâganda - é una demons

tteção ínequÍvoca dâ vontade indonáve1 das massês de quererem lutar
contta o acordo reaccioBãrio celebrado entÍe o Goveruo e o FMI e de

que o eslrado de a1êrta É uma realidade. TôI0 denonslrado ês!as Jorna -
das, o grêlrde cari8ho e apoio qüe s classê cper'atia e o povo dedican â

esta Campânha, o seu repidio face ao acordo Ca traição, da dependên -



cia e sujeição dê nos6a pâtria âo intperialisno e ao social_íúperialis
IEo, â 6ua vontade iÍlabâláve1 dê lutar contra estas oedidas ê e sua

coafiança ío nos6o Partido.

São estas situações devidameote esclarecedo!a6 paÍa Íros levareB a

corcluii que o balanço e retirar das Joraadas de ?ropaganda é esseo-
ciêlEeote positivo, que o Êosso Partido deu saltos em fteÍrte, qe a-
poiou fla clasEe operãria e oo povo e que criou âs cooalições para o a-
vaúço de uúâ Eov.t e nai.s avar.çada fêsê desta Canpânha pela lndependêo
cia Naêional, pâra a obtenção de umâ aova e naior vit6ria da po1Ítica
d€fiúida pelo Comité central e pê1o ?1ano da 1: Fê6e..

No cax0po Ca propagaada e divulgação da polÍtica do Pêrtido há ê

realçêr o fâcto de já em alguns 1ocêis de trêbâ1ho terem sido aprova-
das mo96es cootra o acordo da traição.

A Jornada de Venda i'tilitante do l,uta Popular Espêcía1 deve sex en-
ca!adê por todo o Paitialo colro uÉa tentátiva de uoâ 1iÍhe polÍtic4 sq
guidê pelê ex-direcção da Campahna, de plovocar una viragerD e una in-
vêÍsão na Canpallha e fazê-!a desviar do6 seus objectivos. Es!a Jorna-
da deve ser consiileÍaalâ corÀo ulua derrota do Partido. A prová-1o estáo
facto de que, do objêctivo previsto pata a Região, jã por si relativa
orente bai:.o - 6.000 jorÍrais - apenas foram vendidos 4.053.

Esta derrota deve-se à aplicação por parte da ex-direcção de ulxa

polÍtica contrãria à po1Ítica definida no !1aÍlo da caúpaÀaa, dê ul!a

po1Ítica que se opõem ã 1iúa geral alo Partido, de una po1Ítica que

se '!esq.receu" de que a classe operãria ê a força griacipal oestê Cera-

No entêíto não deveÍüos conside!ar que esta Joríadà sê saldou ape -
das por uÉa derto!a; isso era considêrar que o onico objectivo dâ Jor
aada erâ a venile do Jornal. A graadê mobilização (cerca de 150 briga_
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das) e a grêtrde atitação oral feí!a en torÂo do Luta PopuIâr, são as-
pectcs bastante positivos ê ter em conta Íresta Jornadq se ben que não

deva deôviêr a atenção dos quadros da situação atrãs descrita.

Exelrp 1o s êvançêdos de6ta Joroada:

T.L.P.
C, L. l{o!1te l avar
Inf. Rlb. Santos
c.L. st? rria
D, 3brças Armadas

.. ".üIt!apassou o objectivo

P êrtido fazer
forêo tÍâvadas

"Atiugiu o seu objêctivo

Deve todo o

ct1,êcussoes que
uma grênde divulgação ilestes exeaplos
i volta do Luta Popular.

Pârtido logrou travar úloa aguda

a obter grandes vii6rias com a

D. Rana; Queluz; À1câotara; Pare-

No etrtêrrto, âp6s esta derrota,
luEa contra essa linha e começou

realização de 5 Sessões - Póvoa;
de.

Parê a êontiíüação
conpreender que estas
chegar a nossa polÍti
dis cussão em torüo da

dadê.

Dalll

§!§§ft§_ p!_ PPqru§Âx!Â

A aão realização da Sessão alê Propaganda da Amadora foi uoa pesada
derrota iÉfligida ao ?âttido. Essê derrota é da prircipal respoasabi-
lidade da ex-direcção da Caúpânhâ, portadorâ de uraa po1Ítiea oposta à
politica ala Calipaoha que se ma!erializou ro boicote a esta sêssão.

la
s.

destas vit6tias hã a necessidarle de o

sessões tân coüo objectivo fundaüenta1
ea às massas de uma forma úai6 directa,
polÍtica e da táctica do Psrtido seja

Pêrtido
fazer

onde a

uúâ reali



SITUAçÃO DAS F I NAI{ÇÂS

o problêúa dos fundo§
pois a não existâocis de

risco o avaÍrço da pr6pria

é una ques tão
umâ s 1tu3ç ao

c âxopanha.

pollE]'ca (le

f inarcei ra es

grande importâacia
tãve 1 pode pôr em

Alguns êsforços
Íesul tddos 6 ão, de

têü s ido descnvo
qualquet foraa,

1vídos pelos
iísuficientes

quêdros,na5 os 5 eus

, coino se Pode verifi

gÍr 1

ta

EÀtraram . ' 73.500$00

Falta entrar .""..136.500$00
De6pesas ., 85.000$00

saldo Âegativo .... 11.500$00

Dê salientaÍ qrre na 13 se ana entra!arf, 48.000$00 (=) tambãrn isto si

fica que houve una oütra polÍtica oPosta ã po1Ítíca do ?a!tido nes

târêfâ.

A DIRECçÃO DA CAI.IPANHA

o que carêcterizo(. a 19 fase dê caúPanharfoi e iotensa 1utâ ideoló-
gicâ acerca da po1ítica, da táctica e dos objectivos fixados. À deÍro
ta na Jornaala do l,uta Populêr veio agtrdizar a luta ent!ê as duâs 1i_

ohas e elevã_la a um nÍvel. supetioÍ. -\ JorDada do Lutê PoPula! Espêci

aI veio apresentar as ilivergências quanto à linha para a Edificação ;

n.a Bediila eú que â Jornaila não se aPoiou oas Cé1u1as de Base. A ex-di
recção da Campaoha pregou o abaodono da clas§ê opet'atía e alas Eassas,

pordo em causa a via parê a Edificêção do P3Ítido. A derrota oa Jorna

ila ilo Luta Populat marca un Ponto ale virêger na caopanha e põe clara-
Itrer!te os clois caoinhos e as duas vias que se colocaú à Campaaha pela

Iodependância Nacional! e via do capitalisoo ou â via do socialisdo.A
ceúpaoha dêsenvolveu-se e vaj. dêsenvolveÍ-se na luta eÍItre â linha que

apoI!ta como inirnigos e:(ternos da nossa Revolução o iEPerielis'oo e o

6ocia1-iEpêriâ1isao e a 1i.nha que caPitulou facê ao íGPeriali6Íoo e ê_

pregoa o recuo e abândono Cas [oassas ao revisicnismoi â luEa travê-se
entrê s liÍLha que êpoata à classê operária uma via au!ónona nâ luta
pela lnilepeÍlalância NacioÍra1 e â linha que acha qu. "ão é possÍve1 1u-
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!ar coítra o iúperialisno e o social-irnPerialisao" ajoelha fscê à bur

guesia ê propõe a liquidação da autonoüia do Proletari.âdo e a aLiança

a um dos iÍiPerialisÍtros pârâ combatêt o outro) a luta trava_se entre a

lioha que (lefeflde o prograúa ala classe oPerá!iu Pare a etapa êctuaI da

RêvoLução e que â IIrdePendâacia LIacioaal fez parte integrante, apre -

sentando coao ínica via para a defesa dêssa indePeídência, a !omada do

poder po1Ítico por parte dê classe operãria' e a 1iíha qüê vê a lutê
cootrê c Fili numa Perspec!iva oeranentê econóaica ê tãcÊi'â que !]ai§

oão visa que pôr e, câusa o Prograna da ,levolução )enocrática e Pogu-

1ar e os objectivos po1Íticos do proletariado revolucionãrio, a toüa_

dê do poder polÍtico.

À Canpanhê pela Independência liscioÍ41 coneent!â todas âs cont!..eii

ções e divergênciês Iace ã situação politica c o§ dois caúinhos que

se colocâúr ou a burgr:e§iÂ consolida o seu poder e esr:êga o no\'iricÍr':3

revolucioflãrio, ou â classe operãria reforçê a sua orgaaização e faz

a iilevolução dar grandes passo§ en fi:ênte.

Duas linhas; )uas po1íticas, Dois estiLos.

À luta trava_se enttê o novo e o velhÔ estilo.

A e:r-Cirecção da CaEPênhe xxaterializou a linha ênti_Pârtido que 3e

tem opos!o ã Carapaoha, oposição esse quê sofÍeu ulna derro!a inpostê P9

1e IiÊhà po1ítica Íio Pêrtiaio, pelos quãdÍo§ é peles !!assas, quê seIr -
prê deóonstrarair e deúon6trem um 8rênde apoio e calinho à Campanha pe

1a II:dependênci a I'iêciona1.

A ex-direcção da câmpaÂha Piêticou um estilo 1ibera1, a-üândonou cs

princÍpios aleixândo a classe operãria à tae.cê do revisionisno e do o-

porEuoismo, actuou seo P1aÍIo o\r fazêndo o "seu'r p1ano, cor.1o sê 'rerifi
cou ao ptopo! 53 brigadas para a Jornada l'iiiitantê de Propagantla,quaÊ

ilo o plano ala Campanha prêvia 100. Actuou serr objectivos cor'o se veri-

ficor, na Jornade dâ veÍlda rÍilitan!e alo Jornal ;specià1, que só por p;'':

são oatcou o objectivo d.6"OO0 Jo:nais Éas nuica dÉÍendêu nerd acredi,

tou ne1e, lIão aplicoü a po1Ítica ao :lão incluir de1:beradamêflte as Iá

bricas nos objectivos a atiriSi! na vênda do Luta Poqular, Pondo erd cau

sâ quê a fo.Su P.iq"ilul . di.igo.tt. d" C ,
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ou teítaído boicotâr pelos mesmos úotivos a Jolaada de PloPâgaída no6

Locais de TrabaIho.

À ex-direcção alê ca![panha aplicou um estilo bulocrático feito de

pa6sividade e molezâ, não se apoiando oa eaergia dos quadros,coDo Pro

vou ao coavocar uÉa reunião de responsãveis das brigadas Para o dia

adterior ã Jornada, deixaatlo de Íota os Secretárioe das cAluIas de Bâ

ee ê Êão se apoiando no Departame to do Luta ?oPu1aa.

À ex_direeção da cataPa1rha seguiu uBa linha sectária, isolando-se dê

nassa dos quaalros, não discutindo o§ objectivos, ÍIão contaÂdo cono e

maioria, fêzeÍrdo um trabalho frio e di.rigido a u|D pequêno sector de a

etivistês.

É no combate e Íro isolanênto alesla liDhê' ã na luta pela aplicação

do Estilo liiovo cootra o velho estilo que a 29 fase irá ilecerto atin -
gil' flovâs e Eaiores vit-orias e Passar á uEê fâse superior da lulra cort

tr:a o acordo com o F!ÍÍ e pe1â IndePeídência Nacioaal.

À COMISSÃO DÀ CAMPANTIA

PEtÀ INDEPENDENClA NACIONAL


