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0 Comité d.o Exterior d.e Âpoio, nomeado pela dj-recçâo após a consulta
d.emocrática a todos os camaradas do exterior, chegou ao fim üesta 19
fase d.e trabalhos.

tr;':'.':Ãpresentamos hoje a toclos os cauaradas as conclusfes gerais do nosso
trabalho, que consistill no seguintet

- analise d.a experiência anterior d.e 0 C no exterior;
- definiçãn de uma linha geral e das tarefas politicas do exterior

na nova fase i
- balanço das nossas forças, se1 ecçíc dos camaradas, depuraçãg.4os

elementos indesejáveis, e establecimento de estatutos mais fizmes
em matéria de reenrtamento i

- reorgantzaçã,o geral do exterior, criação de organi-smos de massas,
e responsabilizafio de camaradas;
eriaçâo d.e secçdes para trabalhos especificos;

- planó inediato d.e elevação do nivel politico-id.eologico d.os camara-
ã.rs, algrrmas d.irectivas e instruções em matérr.a" de métod.os de tra-
balho e estilo de trabalho, assim.eomo em mátéria d.e conspi-rativi-

Tal como escreviamos na Cireular Interrra de 1? de Àbri1, iulgamqs que

todos os eamarad.as compreendem o grande significado de-sta nova faslr
qle correspgnd.e à unifica,ção totaÍ politlca, id,eologicq e organizatila
dâ interior' e exterior, 3111x0â,,§,0 oTgaTLLZaç4?l com uma só direcÇâor e fug
cionando nos moldes d.o Centralismo Demoiratteo.

Estas concLusões serao submetid.as à aprova.ção d-a direcç4o; o passo -sg
guinte em relação ao exterior será a rlomeaçãõ pela d.irecçã-o d-o oomité
do exteri-or (ãài"""ao de ser de rpoio), 

-;--il;, ãotr"upondàra à unifica6o
completa.

AIúo r s u r,q,rr,t *u, rurü ra, Árrr rrJl=olot, 
Ê $tl Qr I ?+Pê- -*- *lr'Oíi "0 col'sll§ISTA,t',

1,À linha politica d.efinida. por 'rO C"foi no e§§encial marxista-lenini'§.
ta, princi.palmente nas quest6eà da luta'F91a fôrma-ção-do pàrtid'o, prio-
riáade da interior e teátat:-va de definição d.a l-inha de massasl

2.À linha organízativa- de tipo federalista seguid,a no exterior foi- jug
ta, atendend;-E;-;;;áíçã"r-ob jàctivas da altura, às conêieionantes his-
i[iiã"""âI' *orriment., *-í"i";;ã;9*;" " eonrusío e díspersão geradas
pãfr iraição renj-sionista, a experr.encia anterior da.Fap-Cmlp em Por'bl}-

ã"i,'o s"ôtrri-smc e dognaiismo ào Cmlp dos fins de 68), e ao facto d'e a
0rgánização nascer na emigração;

á. experiên;ü-aã-páãsãdo"convencia-nos ainda mais da necessidade d'a

forraçâo d.o partido, ã d.e definip uma linha de massas que justi-fica§se

" protegesse-a Orgah:.zaçá!- cland estil*, servind-o simultânéamente para" o
desmaScaramento das'posições puramente verbalj-Stas.'

A ""orüõãà-aã-í,roíiu;rãiã-cõ*ú"ista 
rnternacional foi dç ettrema, impog

tãncia p*ru.="-Auii"içáo desta linhar-send-o de.pao esquecer-?.*:pu"to p?

d"agogico pelo lad-o negativo au traiiâo O* varios responsávsel§ pelo m9vÀ

mento m-l a nivel internacional, e o enorme enriquecimento à teorla d'o

proletariado trazido p"i;-i;;ãiüçào Cultural Protret àr:,a chinesar . 
onqe se

inieiou uma nova for-na critica ao revisionismo , exercida a partir d'a'
base. a partir das massas;

1.Hà alpeetos negativos a apontar-na experiência d'e trQ C".'. '

O funáasrental foi o-ãr- iã!,;ficiência ãos principios ideolôgieos que

se avançaraü na altura dà sua formaçâo. 0 facto d.e não ter sid-o logo "L*
ramente demareado o problema do marxismo actual, ho q1le se refere à ÀIbâ
nia, China e Stalinel pernitiu a infiltração d.e elementos oportunistas



r

sabotadores da justa linha m-I que se pretendia definir.
0 d.esvio mals i-mportante d-a pratica de ,'0 Cttfoi o LIBIJ.iAliSliIO, com

com as seguintes caraôterísticas: ,.

a) Ausencia de luta icleológica e de crítica e auto-crítj-ea permanentes;.\b) lesteixo na ed.ucaçáo polítÍco-icleoldgica d.os militantes e de reerutg
mento e selecçâo na prática eomunista"

")""-Àü*ã"ãiã-ã;-ilI""ãaãrià-pãriiiã;-;";ádrlco 
e d.e centralização das i-

d.eias justasr eLre puclesse cond.uzir à acumulaçao clas experi-eneias revg
luej-onarias; l

ô) Auséncia de planificaçáo sistemática;
e) Pouca compartimentaçao e êrros d.e tipo conspirativo;
f ) Pôuea vigilancia revolu-cionária.

II
qiEsr-RIITURÀÇíO I§r,lrTilÀ .r0,r...Tjj§r 0B
BAS .ils-p -[] R. rCr\Ut4r.1rll{T 0

1. 0 CnA recebeu tod,as as ligaçdes organizatj-vas c1o exterior, estudou
exaustivamente easos pend.entes c1e antigo*s nilj-tantes e si-mpatizantes,
eonvocolt elementos para discussões e inquéritos especiaj-s. TocLa esta

" aetivicliàde forneceu dados seguros ao CIJA para q"Lle se pud-esse"d-efinj-r
uma linha justa sobre a quesiáo d.o recru.tamento a nível d-e uma organi

zaçã"c funcioàanc1o com os piincípios d.o eentralisme d.ernocrá-bico.
:Para terminar com a confusã,o existente antigamente na 0.'do exteri-cr,

entre militantes, simpatizantes e pontos d-e apoio, o C-liA propoe os se-
guintes critérios d.e d.emarcaçáo r

I\iItIT4§TE 2

1ffi"açãoid.eo1dgica,vontac1ed.eserviropoVo,ec1isponibi]idade
total- para a revoluÇâo;

2.IããIfuçeo do CentraÍismo Democratico, disciplina no cumprimento das
tarefas e capaciclade d.e auto-crítica;
3;Determinaçâo na aplicaçáo da linha de massas. lispírito de iniciativa

e ed.ucador no seio clas massas;
4.Vigilancia e defesa intransigente d.os 'princípios conspirativos e elan

destinos, frà sua prática do dia a dia e perante a repressao;
5.trfieácLa nç trabalho políti-co. IJtilizaçáo d.e m.étodos -científieos de

inquérito e Ce prática mílitante;
6.Itstr-rdo militantà ôo rnarxisiiio-leninismo. Itor urlT bom nivel tedrico e ps

- 1,.1l-tt-co.

SII''{}ATI ZA1IIT J AVÂI]ÇÀDO :

,(.,.;t,t\rI1rl;DjjS]jRittrC.LÜfÀD0,FAi,TAl'iD0.LIij,,PAi,úISS0
I)A,rt AINDÀ SU.FICI:.[IT,,,S p.ilOVAS ]r,.iiA[ICAS,TEOIiICAS E ID]IOr,OGICÀSj. ilstá en-
quad.rad.o pela organt-zaçác (mas fora dela),, d, quat recebe di-rectivas,
mo Aetalhô, âs suas características sáo as seguintes:
l.Determínaçã.r ideoldgÍca, vontad.e cl-e servír ô povo, e 8,ra4*e disponibi

lidad.e para a ilevllução;
2.Aceita,çãr crnsciente CLa d.Írecçáo polítíca,da 0., disciptina no cirrnprf

mento CLas -barefas e capacÍd.ad.e d-e auto-crÍtj-ca;
1.e 4 " - estatu-to identÍco a.o d.c militante;
f .r-Siá;"ia no trabalhc po1ítico. Utilizaçâ-o C.e métoclos cientí'ficos cle

inqr:-érito e d.e práticã revolr-'"ci ar.,írlai
6.- estatu-to identico âo do nilitante.

DA? BASTAI'IT L]S ?RO\TAS -?I)ATICAS, ID,JOLOGICAS
i enquadraclo pela O.,QUE tiÃo c;o]Ilr. ,:CE FOR

sli,l}lrrríÂ{rj i
X'Ul,i rll,l-lMElilTO QUli AIiiD,A TliI'] - l
]i TI,IOFICAS ?A]aA Si'l-P' F,1'Ci31JTA.D0.
MÀI,l,tlllTT.r'l.



nn d.etalher âs suas caracteristicas são as seguintes:
L.Vontad,e àe serwir o povo e disposição ideológiea.e prática para a Ite-

volução i
2,Àceitação na_ptAtica, d.a direcção politica da 0.r d.efensor d.a linha da
. organiãaçãã@ci-nrinado no óumprimento d"as ,tarefas e capacidade d.e

auto-critica i
].Esforço na apticação d.a linha d,e massas e na aplicação d.e métodos ci*

, entificos de.inqué'rito e p'ratica revolucionária. lispirito de inieiat!
]rA;

4.Vigilância e defesa dos principios conspirativos e cland.esi;ínosr hâ
s.rã pratica do diá a dial e perante a repressío;

5,Consãiência da sua situação de aprend.izagetn no trabal]r.o no seio das
MAS§AS;

6.- estatuto igual ao d"Ô militante.'

TRABÀI}IA]]O]-IS C O}.1IJ§I TIT'}]S :
ad.radospe}aO.liso1adosouemorganiSmoSd.e

massas. São a base onde assenta, ho fundament.al, o recmtauento e a
acção da orgafi:-zação.
lÍn detalhen âs suas caracteristicas são as seguÍn'ces:
l,lConsóierrôia empirica d.a luta de classes e da exploração capitalistal
2.Tem irma posição activa, aind.a que espontânea, na luta d,a,sua classe
eontra a exploração e o sistema capítali-stas ;
1;Interessa-se pela propage-,nd.a e p-ratica d-as ovga:n:,zações revolucuona-

rias ;
4.Sente a necessi-d-ad-e d.e se orga:nLzar1,
b.Tem interesse em ter o conheóimento eientifico ti.a luta de classes;
6.pratica já algrmas regras d e clandestinj-dad e.

a

AMIGOS DA RijVOlllÇAO | .n . , . -. 4gfã"ããÍã-d-ispersos que :uxiliaia em qu-est ões eoncretas ( inf ormações, fug
dos, etc. )a nãssa 0o sem, qm principio, a conhecerem fomalmente. Sáo

de álferentes origens d.e'cl-asãe e a 0. pratica em relação a eles u-ma

linha de re1a.çdes e ed.ucaÇáo proletárias.

2, Foram d.efinid-os, caso por ca,soros camara"das
tantes nesta nova fase, assiin como as forrnas
quadram (làs:-camente,: serã: as células ) .
0 B.ecrutamento futuro estara d.ependente d-e aprovaçaa d.a d.r-rec Çao .

J.Sobre um ou outro caso pendente, como por exemplo, o c1o ex-nucleo
José de Sousa, a d.irecção tomará" proxlmamente posiÇão'
Entre as d"epuraçôes verificadas, co,nta-se o delegado do ex-nucleo
t'Operario em L,uia" (Pari s), que'é expulso da organização por indis-
ei-plina, mentira e calú.nia:
Deslocou-se ao interior sem avisar os organi smos responsaveis, decl,g
rou ter participadro numa aeção no interior d"irigida pela O.(o que é

falso); ã f ez d-éctarações fal-sas sohre e sei"LtranÇa dos cr'-maradas e

d.a O . no int erí or .

{-.Alguns camarad,as q_ue1;inham antes o estatr,rto d.e mi1ítante pa§sam a
s"í consj-derad.os simpatizantes dâ 0., por não eorre§roond.erem ao novo
estatuto estab'leciAo, O ü:'A d"ecidiu do seu enquadramento a nivel d.e

organismos de massa,s, aliás comô em relação aos siirtpatizar-ttes em ge-
ral.

selecciona"d os como mili-
or€lan1-zati-vas que os eg

III
FORMÂS ORGAi,irZATrvÀs ACTIlÂrü'

l.Foram organizad*s a basica
' e o CIA d.esignou o responsavel por cada cé1r'r}a, assim

da 0,C.1{.Ir.P.-
corno as formas



r'd.e ligaçáo ao C lÀ.
2,O CiA.organLzará e.qu-ipas espeeíais para as quais recrutarí militantes.

..lsta atribu-içâ.o especial d-e tarefa.s será rigorosamente- clarid-estina.
3 "As secções d.e F-i'und.os1 ,,ditorial,liLovimentos Cre i.,ibertaçáo, etc; do

C-,rA sao internas do C lA, correspono"end"o a una riivisâo de tarefas clentro
cles ba estrutura. :

4.Como estruturas organízativas de enqi.tad.rarnento d.e si;lpatizantes e de
trabalhad ores conscientes, criar-se-âo COl[itIls OIiEÂrlIOS no§ ]ocais
d-e trabalho e COI'.[I.T--S ]l:'i BAIiliiO e 'Grupos c1e Leitura e .Discussâo c]â

}ropagánd-a. ,?evolucÍonária nas z,onas Ce 'habitação.

1V
A :CISA ],I T1A G'.,\L

iIo je o exterior cons'r,rtui. a rectaguarcla õrga'rrt-z,i.d-a c1a C";C-.r-.".fr,;:'. (0 Gri
to aá povô). O aumento cr€jÊcente da-luta ein lortugal irnpde grandês ta-
refas e responsabiliciad.es aos militantes que se r-rilcontrait no extpríor.

"tssas tarefas e res.-rgi1ssbilíciad.es aumenta.ráo .ttatura,Inente com o avan-
çoid.a 1uta, ,'tsta sibr,tação objectíve corlC,uziu a. [ue o C',;L f:-zesse um es-
iorço d e análise e cle if anif ica çáo d.a activiclacle política d.a or: arLLT,açáo
no exte:.ior, eujas pri-meÍras conclusões coitbtar'áo deste e'de outros te§
tos ,'qo" d"evem-ser..Ír ao mesmo tempo cle clirectivas e c1e pon'bo de partí
d.a para a d.iscr-rssâo interna.n '

I .Somos u.ma parte c1a ,organtza.cáo revoluc.Lonária do prole-bariado português
constituíC.ã por miljtantes ciue se encontram ternporària,irente , e por
necessidades e exig6ncías da ac'uual etapa d-a tuLa, rad-icaclos no exte*
rior cio país;

2.0iApoio lli::ecto ao interj or C.etermina e concl-ic"iona todo'- o:lto,:jso t1.aba
1.iro no exteríor. À boa execuçâo cl"este ponto poclerá vir a exigir que

' d.etermÍnacLos sectores ou canarad-as fique,l especialneiÉe responsabili-
zados por tarefas i-nd.icadas pela d"irecçáo;

J.0 apoió poiítico ao interior será eftcar-, se a acçáo dos militantes for
: .lir.â*i,"ri" activa no seio clas nassas emigradas, -lsta acq{o attltzará,

as f ormas legaís, seini-legais e ilegais, e seral sis-bena'ürr,a.ô.a nas a,r'g
lises que se segrri-ráo sobre o trabalho d.e fábrica e'crabalho d.e baÍruo;

.4,Devemos d-esenvolver e es-bimular a luta d-os trabalhad-ores portugueses
em ligaçáo coin os trabalhaclores emigrad os e f rances es, sL1eco9.r . 9-b 

cr. 
"+gcand.o assim os nossos militantes e as largas massas no espíri-i;o do ig

t ernacíoralisno proletario .

Ar,CIO DIríECTO AC r1'1:L'-.iilQ..
Pod.emos definir ia alguns 

-.

I ,!esenvofviraento e planificaçáo d-a actividaC.e ed-í borial a nível cle bro
churas pâra a aprend.i-zagem rla teoria marxist::".."leni.nista. A secçáo DIT-q
ill4i, do CIA d.istribuirá uma circular pelos mi-litantes com. aíi prirneiras
directivas relacionadas coru este'trabalho;
2.Intensi-fícação d.o apoio económico ao inte:rior;
l.Anáfise do l,iovimentó Comuni sta Tnternacional. O C 'lA pod,eraí ileJ-e6çar em

vários r:rilitantes o estr-rd o' c1e d ocumentaçáo e ínquerito cla ,rr-atica d-e

orgàyLLZ,àções m-} estra.ngeiras, oo.fito CLe 'fornecer à d-irecçao clad-Os

seguros e exaustivos para a elaboraçâo d-a nossa li-nha tie relações in
t ernacÍonais ',

4 .Lata pelo,isolamen,bo-,it. il-oY_"1"9 9: Caetano a nivel internacional. 0
.C.iA estará vigilanie-e: mohiliáará'os-milttantes e as massas porttlSue-
'sas e inte::laciolais para o d-esmascarainento, ei,r qu-al-quer sí-cio em que

se encontrem, d,os ei:vie,d-os ou reI-)resentantes d-o fascismo português'
5"Fornecimento de contactos ao C-rAr eue os passará à direcÇâo. A este

proposito, consultar teqLq-ê em Allitlll0 no firn.



l.,ri\TFlas Du AÇ,TUAÇêO

Vimosq11eoÀpoioDirectoffiinalecond'icionatod"ooiriCIg
so trabalho no exterior.--Uàá-"*ã--"oi*u é certal muitas das activid.ad.es que constam.deste aBoio,

_,pelo seu caracieí especifico, implicam a responsabilizaçáo directa d'e'

üm r-eduzid-o núurero de eamarad.as em cada sectorl--.- - -: , ,;;;;;, t*o'àntanto, como o apoio económi":--,13^
interior. ou as acÇoes de isolaroento d.o governo de Caetano 3t9:,so'sê'rao
ã0"""qúántes;;ii;;es "se a acção ôôs mllÍtantes for dinâmica e actj-va
no sej.o' d.às massas emÍgraüastr . ;

Oue quer isto dizer ?

ffi"'d"u,"noSS3Senergiasd-evemestarvo1tad.a"P,,3,1
*oüiiiããóaã-" poiii Lzaçáo das massas^eúigradas portuguesas, mas também

que a nossa or-ganizaçáõ t"*-totl"* nâo, eãpecialtente. ocupad'a,s :9*,""I1-.üiá"a." a" rpãiã ãi"ããto a.) interiorr !ue-poderão assegtlrar esse traba-
i;;- iÀ q.r", iL"à avanÇar bastante o apoio d j-recto). 

,

Oue fazer . a este nivel ?j1r-ii r---,- ' .,#

1s)lesenvofFãr-rffiã1hopo1it1Ço'..Ç-o1vístasa.fazerparticipara
emigraçâo portuguesa (çomo pàrte da "itê*" traballrad-ora portuguesa)na

- lutá pefa Revolução Popular'em Portugal'
se consegr.:-irmos-mor:iíiã**. pàritríãamànte as massas einigradas portu-

guesas ou os s.e1ls sectores mais 
"rrrçàO.o?r- 

aY" fonte inesgotáT*I--1u
apoio pofitl.cã-í; ;ileadarnente eeonómico)'à luta revolucionaria em'-- -"
Portugal !-ã;i;;ãenvolver 

um trahatleo politico basead-o na 'defesa tlo Internacio
nalismo proiãiãriôl ;ã';i;;"ã-t-oãiáo ào* trabalkLadores portugueÉes

eom oS trabalhadores d.os paises d-e exilio e emigrad'os Ô9 9ulras nacio-

"àiiáãa;;;"na luta "orrtr*-ã-ãxprorrçgo 
capital.ista e a clitadura intteS

nacional do CaPital.

irla luta d.e massas, na extensào da nossQ propagalcla e d-a noPsa influên
cia no seio da emigraçã" ;;;;g''r";; (dando*, ãe.ria, atênçáo'à' juventude,

mais d.irectamente tocad.a, pela ãio*trr'Co1onia1), d-esteicar-se-ão, c'onstan-

temente elementos avançadosr- dêf ert"ot""-d-,á q"áá" linha, dispostos à luta
revolucionária ent ir orturgal

Temos pois um trabalho inesgotável d e

O exterior ;;i;-;à;diçdes excelent'es para a politíz'a9ão das massas e

das lutasr Quer pe1o, eontacio internaciànal aos trabalhadores e' da luta
de classês, guer pelas med-idas repressivas.sistemáticas â que s'áo subme

tidos os emigrantes (e * juventude refractárj-a e desertora "*-!?tticulãr)
quer pela rad-i ca)-rza;çá.o,,"'eoiitià"ção cre§centes das lutas economicas'

ôam tãrga participação d-e emigrantes'- 
A ;;;"ãoào*i-*taã, "c,.e ris sabãrmos aploveitar para a nossa causa'

Duas concliQ[Cs--r,ggia]iva$ a ,toJqar -em cont 
-n-no 

nosso tra'balég:
Uma JLe caJ'áct er Fuf i ecti*Y^g l. Ug* lar ant es por-

tugueses, fugidos à fome á'ã *i*éti, em Pãrtu.,âI, veÍo. coi^:..:1:n de'iu4
tar dirúreiro e voltar para c6mprar:1ais terra,'môntar pm negCIcio' etc'
, Isto d-etermina uÍ*a mentz-,Iid.ad.e com "o*por'r*r,"Í"" 

egoistas e rea-ccionárias
que teremos de cOmbater, clesenvolvendo o* espiritO de uniáo da classe trg
balhadora e a luta pela.ae"ãiüçãã, a,'Tlemocrãcia ?opr-rla'r e o Socialismo'
comó condiÇoes par.a o firn de tôOa'a mis à,Yu, exploiaç'âô- e opress'áo'

Outra. AS- cáqáãie; ôbiectivp- - A d.ispersão da emi-gração. portuguesa, ee'Ê

mo na,s zônas onde se con""ãin* variaã.9?rrtenas-, d'9--milhares de portugUe

ses, como na "ãüi;ã"p;;i;;;;;;; 
,;fiããtio" ao nivãr cios loõáis de trabs

lho e locaÍs d.e habita.çãoo '

pieparação dê ümá''vangqard'a tam-



,:.Êste aspecto. é particularrne:t"tê import.ante .para a questào d-a d"ísposiçao
das nossas forçasr eue d.evem prioritàriamente Íinp'lantar-se nas zonas. de
maíor concentráçaô portugr.r-esal e aí, nas fábricas com grande concentra-
Çáô d-e portugueses. ." Esta ôrientaçáo gera-l d.eve ser' aplicad.e'cle 'urna forma-I19ã.X,91 e nao
d"ogmática,'poÍs nâà nos p.oclemos esquêcer qr-le perto de 60% dos emigran-
ffi pffiá'"ã=es_ tra.b-.lnair no rátimônt e''trabarhos publicos,_ e urna percen
tagem da ãrde,:r áos Za'yt na l,iénage (sobretud o liiu-lheres, e. tambÍ* : ovens ) ,

estand-o reservados u-ns 20 e taí i" para os operarios da inclúst'i:'
i,tais concretamente, eiü cad-a. z,ona- é precíso fazer o inc4u-érito^à. situa-

çáá-tãã*:emÍgrantes pôrtugueses, e aispôr as nossas forca.s nas fábricas,
consoante a conçentr'açâo, -concreta d.os portugü9ses, a§- Vantagens do.*.tra-
;;i;;;áiíti"" " a possibiliclacle de moÉilizacao q3" lnassa's, '

Resta assinalar a iinportância do trab.l.llio de fábrica par?.4 formaçá'o

comunista " ,*rãã0r""áôio i,rãÀiãgi"" de cama-r:rclas oriu:rdos da pequena-bug
guesÍa, e ps.Iticularmente d-a estuLdantil.

iI.I?A PAT tTO D; ZO].4._*r%

Foi tendO em conta a§ condiçoes atrás expostas, ê ,os
so-irat,alho no exterj-orr er-te definimOs Zonas -d.e ac.Çáo

ob j ectivos c1o./e organl-zamos
nog

Cé1u*

las Dor zona.*C"il;*;;il que náo organizámos ctllulas em aI3r-rmas zonas estr:'Jégicas
d.e grande "orrá*r.traçáo lortugi,-esa, p'ôr limitaçao das 1'Iossas proprias fo}.

fas"no je; .apesar diáso,-lanç3mos as- sernentes aa orga.rtlzaÇã.o comunista e

do trabalho pãfit,i"ã "á 
*o.rr." zonas, reforçamos o,'tr'"s, seja na regi-áo

parisienÊe, ãe3a em Jl'ra.nça, ou nou-tros''países.t*ã; 
"o*'o'rr..i.ço 

d.a ruta. e c1a orgenÍzacao, pod,einos ir tocRnd-o cac1i" vez

O*aiÍj as atrihÀ!qqeq-ge-§.é1-11a ? ^ rô, p,eunind-o os mi-ritantes aã-ffip aa z,o{\a, e cólula terá como 19: tarefa
o ;;q;;iio "igoroso, 

a corisu-lta e d.iscussÉio no seio d-as messas, detêr-
mrnaRdoo1ançãmeiltod-oLqa@(echantier)ea=Y'coorde-
n&caoComotiáã"|uoac@omasna}ise.concreLa.cltS}_
;;à;;";;nCrmâ.,''ntrrrba1hoirnteriorjafeito,d.eveinaS
céIu1as sistemat LZar as o"páriêrr"in"" passaclas, aprovei-taird"o o que hí d-e

t om c regeíb;:'nc1o o qre náo presta) '
.,i;n geral. ..cornpetç-1r ? :

a difusao cland-estina na zotla il-a . ropagand-a Revo}-rciovralria da- 0o, &

eclr-,-caÇáo porit;;ã ;;;i;-cãn,,,,.rris'^.o cla,s largas massas, o ehar:ranie:ir.to à luta
directanente pof íti"r, a def esa Ôo Internacionalj-smo i'roletár'io;

O cor,trôle e o lançanento das 9rg- n: z?;çoes d-c ms.ssas las fiÍbricas e

nos bairros, assi-m come e preparaÇao polí1ica-id.eotogica clos elementos
mais a.rançados;-_-: 

liscrniir internamen-be toda a. orient::.eáo política locat, executer as

aireãti.."* centrads c1a-"0.; e'.bornar, .a..i-nicr,a,!iva. cle:ntro d-a linira g;err1;
--: plopô" à dÍrecçáo o recr,rtamento c1e simpatízantes svrnçac.Los q;e sa-
't.1sfa.çam as condiçóes d-e. militante; r , - -.faner p";iãá;;;;"t;' ú..i,rço" crrticos e auto-críticos do trabrlho,
e actuatizar os pian.os de acÇáo.

l\iota rmportÀ"tãiSd com ar.rtôriznçáo cla cél-ula P!-ce um nilitante estable
cer contactos com militantes d"e ou-tras organizaçoes m-l francesas ou ile
outros países.

o firíncínio é o seg"r-iinte : 0s nossos
dade na- base com militantes de outras
s emnre -?--sua f 0s
exclr-tsi.ra" comi:etência clo C :]Á.

milj-tantes pod.em establecer a u:ri
0"g" :ii-1 -estrangetra.s, escond",gnLo
cóntactos a nível oficial sao da



Cont, .
1.TIRÂBAII{0 D:lI LrÀBRICÂ (e de clr.anti er )

\-a) trlt principio, hâ mesma fábrica sd devem estar lmilitantes; nâo se acon
selha portanto, a. concentraçáo de tod"os os militantes no mesmo loca1
d.e tra.balho; as excepcôes a considerar serão motivadas por caracteris-
ticas especiais d-a fábrica (sua importância, grand.e concentração de poI
tuguesesl etc. )ou da zonà onde se trabaLha (poucas unidadês ind.ustriais,

. etc. );
b) Além clas tarefas ,politicas clandestinas ern ll^ome da 0. qt"le os rrosso§

milítantes desenvolveráo na fái:rica, a sua acçáo conduzirá à form?Çáo
de um aparelho sind,ical cland.est.ipo, eonstituido por @,
tigaOo a em formaçã,o em Portu§'al;*-

c ) 0 comité operário sera constituid.o por 4 ou 5 elementos maioritaria-
mente simpatízantes e trabalhad.ores conscientes. Se exÍstem 3 ou 4 _mi-litantes, estes constiti;-irâo uma célula de fábrica, e nunca url comj-té opg

rário, para nào retirar a esta estrutura o carácter d.e organização de
massas que d eve possuír i
d") 0 eomité operãrio sd'pod.erá ser lançad.o quanclo correÊponeler às earaete

risticas anteriormente apontadas .
Fazê-lo antes é oportuni-smo e sabota a linha de massa m-l- qu-e a'OCMLP

t enta orgr,nizar I
e) Os coãités operários funcionaro como escola c1e formaÇáo e selecçáo d.e

milj-tantes, e como organismos clanêestinos conclutores d.a luta d"e massas
contra a exploraçao ca.p:itat-ista. paàem'a d.efesa c1a Revolução ?opular
e do lnternacionalismo Proletário, politizando o mais possivel a§ lutas
económicas; AC01{SiLi{Al.[0S A l:]i[Ul]A lj ESTIIL)0 n0 TXXTO.li[t1 Ait]X(p B, rigo-
rosament e cland.estino.
Mais coneretaüente, eompeie-lhes mobilizar as massas portugue§a§ para!

1) Àpoio à f,uta P,evolucj-onaria d.os trabalhadores em l)ortugal i
2) Apoio à Luta revolucionária dos trabalhaclores das co1ónias;
5)'Uniáo com os trabalhadores franceses e de outros palses, e emigra-

dos de outras naeionalidad.es, h& luta eontra a exploraçáo e o sis-
tema capitalistas, sis-bema.tlzand.o as relvind-ieações espêeificas dos
trabalnáo.ores portrrgoes es ;

f ) 0s ;;;;G-;;;;"i;;iq;" reunem os operários :riais conscientes da fábr!
ca ou d.o chantier, e simpatizantes cla 0. que ltao reunem aincla, condiç6es

para serem recrutadós, embõra sc disponha.m à luta e dêem provas)d-evem sem
pre ô4scctir. àpq.fte a elaboraçâo das linhas de aeção para todas as lutas
Àat@saod.otra.ca1hofora,d.afabr1ea,afeituraed.j-stribu!
çâo de propaganda incitanclo à luta de classer. a participaçào em organis-
mos mul-bÍnacionais de base para, a lr.rta, âs iácticas em relação ao§ grrJ--
pos_sind.j-cais e comités d.e greve, de acçào . . .f ranceses t eic. 

.g) iJm ret-aÇao aos sinclicatoá revisi-onístas ("n, França:CG'T;e també&CFDT,
CFTTEIC. )d.enunciar sempre a sua linha colaboraclonista, reformista e

traidora dos interesses d.a cl-asse operária; pod-e no entanto, por liur'»u*-
tacticâ, ser necessário a filiação sinclícal cle um ott outro milibante ou
simpatizante. Serao questdês a anal.izar no, concreto, e caso por ca§o.

2.TRABAT,I-IO DE BA-[R]1C

a) 0 principio*base é que o trabalho d.e br,irro deve ser d.irigiclo pelo
trabalho ae fábrica. Os militantes deven tentar viver e trabalhar na
mesma zov\a.

b) A nossa acçao nos bairros cond"uzirá à forrnaçao de COHITES Dn BAIRRO,
eland"estinos, com uma composiçáo maiori-tariar:rente de simtrlatizantes e

de trabalhad.ores conscientes. A sLla liga.çáo ao apa-relho si4d.ica1 clan-
d.estino em foruaçâo é una quastão a ser estud.ada na prática.



Ial corlo os corii'rés oserarios,
Çao cie milit.rnt es .

c ) Os Conitós de Bairro (e antes cle os
zón ôe q.iõlrintes fOfmaS C1 e tfabalhO;. .!arrI LLp u![_i*

I egatq- organizaçáo d:ê clubes, al-iahettzaçao, grupos cle teatro, etc.
ijgni-I-,egais- or'gantzaçào de cí::cr":.los c-e I,eitura e :Disci-rssáo da ?ropa-

gaãda. ií.eíolu-cionarra; Di-scussáo d.os problemas clos locais onde os elellen
tos contactados trab2]hsril( prohlema- particu-larnente im;:ortailte em j?aris,
clada a granrle quanticlad"e d,e ';rabalha.dores da constru-çáo. cir''i1 com resi-
d"ência }irl e tralalho que mucla constan'i;er:rente,de loca1).

11qga1"§- organizaçáo d-e grLrpos de. cl.is-bribuiçao de ilropaganda clandes*
, ,-@;;rgagiz,açáo-e c1írecçao cle lu_-tgs..qF.pec{-riqas d9q tra.}Tlqadores
' -fórt'úgueses: ou-'multinac.ionais, codtra'eiipi-rts-ões, rend"as a,ltas, etc.
a)-fa1 ão*o os comités operá,rios, cornpete eos comités de bairro mobili-

.z,aT as massas portugugsas parâ: :

.:tr)Apoio à luta-revolucionárra d.os trabaliratlores erii Portugâl ;
á )Ài,oio à luta. revolucr o:iaria dos trabaliraclores d.as colón;as I

, iü;.;" "oÃ 
o. trahàl.aclores l-rancese s e d e outros países, e enigrir.d os

c1e outras nacÍonalÍd-acles, na l-uta contra, a exploraça.'o capltalista e o sis
tena capi-ta1ista, sistenatiz',-:ndo as reivinclicaçoes es1')ecíficas clos tra-

3 "Àqi-!ÁÇAÇ n. rutÇPé._ÊAr.,iDÀ : .

a) A propaganuia d-e zerla de cériita ou d-e mit:utante-s isolaclos.sera" enviada
pelõ.cêrttro, oü sujeita a ratiflcaçao clo 0rlAg os nilitantes pod-en, ho
ãntanto.,,,-q"pro<i-u-zii a imprensa cia üCMT,L', rrao usanrlo assin nenhr;:ira assi

tambéru fu"ncionaül como escola ile f'orrila:

haver, as 
-propiías céruraJ)üiiri

operairi-os e dos comitcjs cLe bairro serâo assina-
ã submeti clos ao corl'i,rô1e c'ra cu-<1'.i1a CLa. zoÍ\a: For
justas d.efend,idLas no comité pelo militante cla

natr;-ra propria;
b) '0s tex-l;os d"os comli;és

d-os coin essa i.rd.icac:o,
inierméd-:i.o das posiçdes

.i

c) À utílizaÇao de festas co1-11 cantores e gru-pos de teatro t'en-se revel-a-
clo rextremamente útit pa;:à o arra.nque e consoliciaçâo de tra.balho.de zona.

lls'ras festas Ceve:l- esta.r sob o contrô1e polit'i co dos respoilsáveis da
zoy\ar eue d.evem elaborg relatdrios préviãs e posteriores àr reabz'açáo

: d.essas f estas, e entregá--1os ao controlei-ro;
ti")- O C,,.a está interessaclõ no lançamento de uin jornal legal- c-1-a emigraÇão.

lrar.a i-ss:o, propõe qu.e tod os os militant es discutarn a or1 entaça'o a. dar.
a esse 3orna1, coitlo é er-te ele deve surgir, etc. :\o mesmo-.te-mpo, propoe
cr'uê sê r1 -i rrulgue',0 A1a,:me'r e o-Lr,e tod.as P.s cí-,Iulas coilecem e, envi:àr no-
i;"r"; ;-,;;;; ão"i"iür.ã,to, pnro esse ór:ga.a, sobrei.uúo nes bp- Í:se e,'1

que falta {rm jornal pâre 'boc}a a emii'-,raçao.
. O C.i,i,A ,oensar, airtd-a q.uê sera.. jr".rsio lançr,r folltas locais ou bole'bins §'n

elubes (como já á"istn,, ,á"ios "rp"riônci'as 
interessantes e,l alguns

sectores ) Ae ácôrao, ev-J-dente:nentà coü o clesenvolviitento r}o trabalho
cl a,ndestÍno e 1ega.l ;-:âü 2:ones.

*) Lláo organlsmos de irrente r formalmente auidnomos, _s9! a. §.'1::,e9-çâ,q po,'tíi:-ca ãn 0.; exercelt ti-iu?r activiciac'Le de apoio aos uesez'tores e refra-
táv'ios portu-g'r-,eses, de apoio e propa.gancia d"as lut-as cloS povos d-as co-
lónias,-d" apoio " 

prop*!ârLd?, dà }-,"ta revolucioiiária en llortu8al, il9r-
,lelte na frente a,nti-colõnial e a.nti-imperialista, pelo Ísolamento dÍ-

pfomático e político d.a br-.,rguesia colonialÍsta a nivel interrlaciottal;
irl :l"te trabàho anti-coroníal r:áo d.eve ser confunclid.o com.o trabalho.es' / ^' ãuÃ"--"i.r"f- que d-eve ser executaclo pel-a C. oL1 pelos cornitéspecair-co a t::"":iI:: "nY':.:"X"?^i"i,l^ tés, cle desertores ri-operarios e -d-e bairro; isto ql-r-'er d-iz.er 'que os corila

têm o monopó1io cr,â tr-r-ta pela d,eserçao ou anti-colonial, il]as siir que ile-



vem orientar esse trabaLho segundo uma óptiea de, Frente e'tocando .essen
eialmente 'a juventude; , ,

c) 0s C..0. são or:ganismos,de apoÍo, à lqta de massas, apoiam o trabalho d.e

?,ona embora nao sejar:i organismos de zanàrcumpri-ndo 2 funç6:es fund.amen-
tais z ,

Ie) São um campCI d-e selecçâ,o pela organização dos elementos maís avanÇa-
coril Llma clara consciencla anti-fascista, anti-colonialis a e anti-irope-
rialista, eom vistas à sua íntegração em orga'nismos de nrassas corno os
c.operários ou de bairro, para ai se forjarqm n4 1uta.d.e classes e se
formaren cono mili-tantes ;
2e) Sáo organismoS c1e agitarção e propagand.a
nias e d"a luta revolucionáfiá em Pori;ugal

d.a luta clos povos d.as coló-
na emigração e jr.Lnto da opi-

pod erâo pôr em câusa a
atra,zar o sei,r d.esenvol

niâo publica internacional.
d) í iuuaarnental que os C.D. asser-qu,rem e saicla de uma imprensa regutrar

na lingua do pai-s oncle exrstem. levem contj-nuar a ter ôs seus boletins
proprios em portu6çu-ês, e organizar a saida regular d.e rrprr.hgletii4 com.uln

em portu+rês de grand.e tiragen para clistribuição em -Portugal;
e) O ÔUn eãtu,lom e decidig d.aé formas mais efícazes C.e assegurar este

trabalho com-urn 1 ,

f )-i;;;;rio:1r*rrt* seráo dadas algumas regras d.e conspirativiclade relatÍ-
vas a es-te sector d"e trabalho.'1.1n traços gerais, é fundamental apresep
tar a aurtonomia formal clos C.ll. en relaçáo à 0.r até por ri',2ões de
,r.epressão. C CIA apela à vigilância, especialmente neÊ perraanencias,
oiráe podem sLrrgir ià-ciltnente provocadores.

,:

i FUi[DOl].

A linha. geral.d.efinida pelo CiiA em matéria de fundos é a segu'inte:
Para os comunistas o principiortservir o Povorrnao é uma abstraçáo in-

telectual, mas si-m um- ppipcipio 3 seq aplicap.o ein todos os lrnomentos.
pa.ra os comunistáê àâAa é i,iais importântô que a i?.evolução Popular e a

ela condicionâhtod.a a sua vid.a e todas as suas necessidades Ínclividuais,
Assi-m l

lq) 1[ds ryil,itantes comunistas d.evemos d"ar tud.o.o q.ue pr.rdermos à organiza-
Çáo, atéã-dããa-qrle pâssa a ser fixada em rO f@.
2o)'0s sir,rpatiz"ante.s avançados d"evem tarnbém paga"r a mesma cota que os {}
1itanteenpâ$aruffiaicôtaqU-eseráfixadaporead.a
cé1u1a.Un§cffiemSerçd.ucad-osnoespi-ritocomunista'd.ed.a-
rem o maximô para a calrsa revolu-cionâria.
39) A,cota tem por objectivo criar u-ma clisciqlina rrrilitante, ao mesmo

tenpo que permite asságur*, urna quantía peridd-ica, e:çe.rta para à 0' no

intãrior e para as tarefas essenCiais c1a Ç' 'Ilo exterior;,,
4s) Uma lutà ideologica constante no no,sso seio e no seio das messas de-.
ve ser cond.uzida, ,,ã sentido de ed.ucar o naximo cle ç]-e3119"J.o! a.,Pôr.eln.
pratica os pri.ncipios que atr:as clefinimos, 'e neste-'tà§ô*ô'ÓiÍqretb,' apoiar
à 0. en fr-rnd-os.
5s) Compete ao responsável d.a cél-u},a recelher as cotas e outrqs,{unclos,
fazend"o-os cltegar mensalmÇrite ao CIA''
eõ) T;á"*-ou.E1oln= devem garantir os Í',Ln:dos íncrispensavels à sua pró-
pria sobrevivência,
?;i fãaas as células q.ue tennarn possib.ilj-dedes ou claclos col'Icretos sob:ie
formas c1e arranjar fr-rnd.os, d,êven*arr,anjd.-1od oll entao inforrrar o C-üA(sec

Çao de funclos) clessas poss'ibiliclades.
Bq) Os fundosr seia 1á ein qae aspectos for, nllnca
linha.politica-organizativa e cle massa§ c1a 0., ot-l

vi:len-b o .
9a) A evoluçáo das,irossibiliclacles ::eais e à e'ficácia d"o nosso trabalho,
iem a vêr e,, certos-.aspectos c/ ,tma correcta lj-nha polii;ica cle fundos.



. ') : : ' - j,ji-'' : : '-

, P,r:ÀlTo l,l . ' ,--- 
-_l

a ) O C.lA recomenda às' có]riI:--,s o estud o siste,rl,trco c1a ileoría T,i:.rxista-
-Leni-nista, effi constante lígacálo com a ac''r,ivid-ade poI ,trcr, prátical

, l[oiri:aec1lato, recomenda a toc-l.as e.s célu.las e orgg.nizaçab d.o estudo.,c1os
t ext os q': e 

" 
á s egu- ei''r : ' ') . '

-ila" C ont rad i çáo - Iilao
-Sobre a lliminaçao das Concepço'es ilrrr.Clas no »ei-o d.o

' -ra Juste ,ioluç:"o ,-Las t.ontradíÇoe§ no ijeio llo lovo ::-Deond-evê",,ásid.eiascorrecin-s-},.i:ro..
-l'{aior Atençáo con a vid.a das uiassas e :raÍor atr,nçáo
clirecçlo - l{l.o

-, : , , 'i-.

-Contra o Culto cio Lívro - Iiao
-'::'-.i-ã;;{iãa-eà ãià"" à*-"n- 

"ociããaae 
ci:inesa - i.{ao t9i)€)

-Cireular 'do 
'C .C, d-o .',) .C .C . c1e 1ó :cie i'taio d"e 1965

'l

Particlo-- ltrTaO

i ir,"o

3 0s ine-t ollos ('l e

clo. povo

capltu]-o

A i,,Ieniória d.e llorman Eetl:.u-ile l1A0; Os J tex'ÇQs mais 'ficios
"Óo*o Yuk'ong iitámovàu-' as mÕ,ltanhets .' cl'iinês .r'' iÓs textô§' ãof re méfod.os e er;tilo d.e trabalho Ínclicad.os no

.l

.segul-ntei , 
,

-Questóes clo l,,eninisrno ; 'ilsts.f ine
-Elistoria do .i'ariirlo Comunlsta (l) c1a L?ussia

ll 1l ll clo I'raballio cl:. Albâi'ri-a
-Das brocLruras edÍtaclas pela -Or-; --€sllecj-al-ment e:

Carta a u,-l Ca:raracla

' iárrru ã r""iioã-* 
*

b) À nÍve} de sinpatizantes:e trabalhadores conscientes, o estudo do itl-I-
e a tormaça

"turai e niscr-rssâo da lropaganda lievoltLcioniiria, ligados à pratica polÍ-
tica concreta ; os t extos atras f oci:idos, bem cono as brochura"s 'd-a 0. , clg

- vem acompanh.ar a fonr:,çã.o teo-:r'ica, dos cami',racias, d-s-'u"ra-'fornia planifÍ-
caile.' - - - -- --

VII
1,T1irni...,,^,e -r :rr-,ÍrLJ,O )I,T.TiABALHCl'l | ,]_flti}llti ) . ur !. _

*)Recomenc1areosà"sc.,.l,...1a,S@4i:,toc]-evárÍostextos
L r,rÍ1ó

a;b;" o sisteiila.cle coraí,tée--d.e'''irerà-+Uo':-,-' 194-'9, (o,-r: r:étoclos de
.-l

4e l4A0-tSE

- ,., : - \trab,. ctos..l

Por..u;n lstilo de Trabr:lho'Correcto i1o lartid-o.7 l9t|2
lobre a lustituição d..o si st"*rr''d" rclatóri os -' l14.r'
óo"tra .ô Liberafiu*o (" Crítica' e Auto-Crítica,i - eclitados pelr. r,.
A Propdsito d"os riétoclos d"e DÍrecÇâo..

.\b) Os militantes d.evem eclucar os',sínpatizantes e os trabalhaci"ores cons-j.cient es ne prática dos métoclos conunistas c1e trabalhol iritrod-u-àinc1o-
nos organisrnos de nassas. ,.:, :..,.

t l '. .:'.'\ / '. ' . '. -i. I . : '

c ) Sist e' ra cle i.elat orios i
trastênciecrrviaraoC::]Átt-lrelatorio,assinad.o
pelo IlesfonsáveI c1a c'r'.,.fá.r. eL"c fnça o bl.l-a':,ço d"o trabalhQ nos üif cren
i u* asp oõ L os ria zorri^( ou-' país ) , porha Ír.s quest óes e d if ieuldaclcs qu-e

entenclar,t úteis para o avanÇo c1a O. e,da lutar a!re!ente .perspectlvas
intediatas e fr-tturas, Cê noticias e reportâ.getts d c ,lytas e campanhas

" de agitaça,b c ilt:op?"gL:rci -r na zor[1, expo: Lha con minúcil os vári-os a.s pec-
tos d-o tr:lba.l-ho ile fdbrica, associativo, d e baírro. . .



Às noticias de lutas e campanhas devem ser envladas o mais possivel em

eima da hora, nao aguardanrlo pelo relatôrio periddico; isto é lili:ortan-
te inclusiva.mentê para arrl'olha da &:rigraçã.oila sair no Grito do Povo.

.llste sistema d"e relatórios é extrenarnente iraportante para a vida d.a 0. e

o avanÇo da luta nuroa linha correcta. Sem isto, o centralismo d.e:nocrati-
co não-é possivel.Sd envianrlo relatdrios peridd.lcos, pod"eri o centro sig
tematizar as experiências ji.rstas C.as erracla§, e extrair 1içõ'es que fard
ehegar a tod.os os sectores. Con este nétoc1o de trabalho, corrigiremos &

teurfo muitos êrros, nao cairenos noutros, a organÍz-açáo avanÇará mais
firne e ao mesmo passo.

q)Assina1eJÍ}oscoI[oespecia}ncntÇ.}rnportl,1rte
-A discussã-o c,o1eqüL,ir.a nas célu1às das ques'cões politicas ii:rportantes
ec1eorientaffipara"otraba1holoca1,,assimConoosmétod.ogd"e
es pôr ur. prátice"; istõ cm'Locins as circunstâncias, i,rpcd-inclo assi.rn

''ãr.*ar-.dr. toire 3. d.irecção sózinho d.o trabalho.que ullr sci camarada torte a cond"ução e 
:

-A critica ç r.ulq-eritj-.ea eomunistas, cori:Lo anra. funcLamenta.l para a re-
so entre os camaraclas lrun espiri-to d.e uniclaC.e e

de: correcçã,o d.e êrros e desvios. '1

-Nag*çât{--qp-3feç"qç-p-àq**àe -Lr,igàt-õ§-q.*§-ç'qll1}cqátltq, não p'ro}ongar nui-to as
reunides, não fs"tãí-rJa{uê-§-íãésóais mas criticas politleas, nâo ba-
nal:zar- a critica, sabei ouvir os ca,,earaclas, fazet inquéritos.
Pre.:a.rar as reuniões com antececlência, elaboralt tltle ord.eil cle trabalhos,
-e_. 

yT_ secreta,fio (rotativo ) ioara ca.cla reunião.
-Vigilâncir' révolu-ci-onária no curtpri::ento ll.as taref,as.

' j,: VIII
, "c a+t§rt trYp

)

Alén clas regras gerais de elanclestiniclaCe que toclos os cai-naraclas têr'r
obrigação Cre aplicar, recoríienila:los eslreeialnente:

. -À-dómarcacãà "]af+ 
c-o.nivel orgl.niàatívo comr;nista (OCi'tl:) e d-os oü-

tros niveÍs áe tffino (C,Oirerâiios, C.de Bairro, Grupos ile lleiture,
C.de Dese rtores, e1u1ce s . , . ) O- segrêc1o' conspirr.tivo eil relaçã.o à nossa fi-
1iação organizt"'{,iva na gç},il,-i- tci ae ser toLal e fgqÍhgl (nomeadailente er:l

retáção a.õs silrpa-bizantes, tra.bal$aclorcs' conscientes, anl-gos franceses e

de oütoos paiseã, emi6los it* revolúção - salvo :casos particulares')

:-pn:ntr.o c-[o Centrali-smo Denocratico que entra cir vigor, os cLnaraCas
passarl a" ter ligações organÍzativas ap_qnas cortt o§ cainaraclas com querl É]s-

tá; ãrganizSaos"n:L célulã, oLr os_e1eãffi ac 1íg:,çãoi nas eclui-;oes espe-.
ciais á.ru são crj-ac1as, os canareC.a.s d.iscr;.ter:a politj-camente as i;arefas
especificas d.esses organisrros apenas.

Os conhecinen-bos q"uó proeeclcn d-e ligr-çôes anteriorcs nãg=pq*98 a§§tl-
mir o earácter d.e d.iscusáão sobre assuntos il.a vicr"a interna d-a 0.

Et4 IHIIíTE ?trlA CONjjttluÇÃA .ll0 PÂiITIDO D0 l-',1-0LllTÀiiIADC

vIVl\ A O.C .l'i.T,. :, . ( o Grito iLo I'ôvo )

rll,T FR:]-tTri i'li,À 'i :VOI,UÇÀ0 llOPUT,ÀIi

0 COi"IITE Djj A?0I0 D0 'i,{tlIr'IOR cr"a

Oi1GÀt'TI Z AÇÀ O C O Ír[rNI S TA I'iA]?-tI S TA -L -:li'il ]TI S TÀ P Oi].TU GU ilSA
(o çnrto t)o .r.'ovo')



iil E.,'J Â
( ne um tãffi-ffi*iãTe ri, o r )

§9.Yg§-09Jr4-qI9§ : 
:

" Um dps pontoÀ-ãxÍrãrra*enTãlt"is éo fornecimento de novos contactos
ao Int., conseguidos na enii,racáo ou d.e outras forma.s. Um sistorna miLitan-
te e rigoroso.sobre este êssunto, pode l-evar a grandes avanços no processt
de PortugaL. I'recessário que. este'trabalho náo seja na prática reaLízado i
d.e':f'orma mais ou menos esporádíca, mas seja vir-sto óo*o d.e grande importan-
c'iâ, 'revolue.ionária. 

.Tod.os p,s 'contactos, sáb".e tudo na fasg actual , ã" ope-
l.ãr.ios ,segi4rQS r .devem ser procurados, conseguidos e f ornecidos em ritnio
""t'33;;;e que r;" eerurgf,*fi"'83erário ou outro erernento em portugal nas
co.nd"icó.es ieferidas acima, deve enviar um relat,6río para o C. E.'4. , abàr-
dando'o máximo de aspectos pessívers, e nunc.-r esquee-ãncq o§ seguintes:

,''t : 7.-Zona em quq se encontra
2-Idade,'base socÍai, pror'issao.

,, 3--.úxp'e'r-iôncia de trabe.l.ho poIí!ico anterior.

fí l- e i ras ci.a Revol-u c á-o P ro l e ta'ri a'err Po rt uglal'.' (niãi. ri gor

i 5-;:::;rl:;::'r"*, rànca. Apricacâo das Resras de conspira-
tivi'd,ade e firmezà perant.e a poLíciar oil caso de t.ortura.

6-llíve1 .i.deo1ógíco e capacidadu PoIítica" Capac j-dade práti-
' ca(de:cr,gan:-áaçã.o, d'e agitagáo, cle tarefaÀ espeeíficas)

: Conhecimgntos tdcniccs
Este qelatdrio,,interesna que se.la o mais exaustivo possíve1r. mêsmo com

prejuíso da sistemat :-zagã.o. Uma. coasa inportante e areferencía a pormeno-
]"es, "pequenas cois,as" q.ue possam dar urrla imagem viva da personalidade do
elemento, da sua vontade e Í'iTmeza revoLuciona'rias e da sua di-sciplína,.
Pon exempLo. uma história concreta, a sua atitucle numa manifest agã,o, numa
l-uta , numa discussao, .etc.,-.-...

É irnportante que .a cdIu1. (ou militantu ) dô opiniôes suas sobre o eIe-
mento,, mesmo que náo sejam muito precisasrassim coÍro impressóe-. Nesta
questã.o, muítos aspectos à prineira vista soltos e imqle-Çiso§, submetidos
a um êxame crítico, contribuern pâra uma pos.içalo mai:s firme do elemento a
anq-uar1r.
__.&E§34;§p.n sEÃR AIJ"V*4- -p.BÀtI Ç_ê_
dir:i"gido ao C.,t"A. e a.ssinado
zer gggggs e indicagáo- geral

'"ú :.

:.0 retrh.tório deve üi; em envelope fechsdo,- /-pela cel-ul,r:. respectiva. Por fora deve tra-
dê ÍNT;RIOR. ,, :, 

..

JJ-A!J3_{J_ P À3é-§ pJ J§§}Ér-T-a_J!_ rcJJ"i-J-

,,uü,a j.deia ,;;;;;;;;;"" ,;;;-;;;"r;; a curgo e mddio ,,^,,, '"

d e u t i l, i d a d e r'e v o lu c i o n a'r i r, e' o-i ngu-gg] !-g.-!.r"IgjggbS "iggelqJ eiq oA As-g
g..ry-pa"{.!:S}l}-*g--49-§,},!get+3gqte§-.: Ta"a.ta-se do segui4tNe, por e;'.enrp}oi' no tra-
balrho, na,'.emigr.acao conheceu-se o operário simpetizante X que vêm da z,ofla
Z; .j uroa zorr?, dâ ,i-mportáncie revolúcionária al cirrí-o p""zof em que náo há
qyulquer cgtp!aqto? - (" mesmo a mddio prazo ) em virtude das contradigó"eg so-
ciaís, ou' po.r muitos outros lmotív os, 0 começo do trabalho nessa zona }e-
vanta pois problemas .de apoio inicial qup se pràviamente resol- vi-dos leva-
ráo a melhor, mai.s rapldo e seguro rendimento.

0r'a o operário X sinip at:_zante e submetido a um, inqudrito ( directo ou
indirecto ) sobrc a sue zonê1 , eri que ndo só fornece d.etalhes sobre a §tla
zonà, conro sobre a sua histo'ria, contradigóes principais e secundárias,
forcL da burguesia, Í'orcas repressivas, (prirrcipaln:ente "invisívoi§" :

fasôj:stas, bufos, agentes da PfDE etc.... ) estrutufas populares associati-
va§, e sob,retudo amigos, filhos e mulher etc...

Conforme o interesse dessa zo.rrà d.'eve-sc alterar o ritmo normel de tra-
baliro poIítico s'obre o operario, dcdica.ndo-l-he rna-iores energias e incidin-
do sobre as pessoas de.maior c,onfianci. na zayte,e sobretudo t feitura do



L-

relatório resutríado do inquérito detalhador
(Os inqué'ritos no campo encabegados pelo ca,marada ni*.O sáo sobre varios

aspeg,tosuma leitura preciosa pare q realizacáo destes inquéritod ).Isto pode §er muito importante. ivlas como na fase actual- aind.a ha,,cer-tame'nte"zôna§ que mer"cein maior interesse d.e trabalho politico que o quelhg damoli , _por desconhec j.rnento ,será collveniente que um certo tipô ae i"-qudrito seja realizado atodos os ope.rírios ( " "áo-u; of""ár1""';i;;"r--
com quem se contactar, devenC'o algudm centralizar tod.as as informacões
"9' l* mapa e ficheiro. Desta maneira conseCurremos provávelment,e atra-'rês dos trab.alhadores emigrados, coisas que sd mais tard.e viriamos a c:.*congeguir, ao mesmo tempo que enriquecemos o nosso conhecimento de algu-me§ zona§ que conhe.cemcs superficiiLLmente r oo sentido do unilateral parao mlrltilateral. A1ém disto, eetes dados poderão ajudar em muito e p1àni-ficaçâo do alargamento das Zoriâsr Claro q.ue (principalmente o q.ue nao querdize'r.*p:nasi pois neste momento a nossa-antãvisá"o não.pod.e uur exa.ct;, )principalmonte em zona"s de que antev,:rmos interesse. Irláo d.evomos fiear pe-1o inqueírito a um "d elernento, mas. semprê que tivermos contactos com ou-'- trog ul?tentos da mesma zona, de:,emos inquirí-1os tambóm.ii evidente q.ue o intcresse deste trabafho centralizado pclo C.lJ.A. dizrespeito sobretudo a zonas em. q.uc.. os militantes do Int. náo estáo implan-teudo-s, e'stão muito pouco, ou bstão co*i dificuldacle em fazê-l-o.x que este trebal-ho se tgrnará de urna. importância enorme no que se re-

- fer:e a iiaplantapão no camp'o e a execugão da a,,1 ianca operaria-camporesâr
A partir doste base d.e trabal-ho podemrse tirar'ai"nàa as n:ais a.:-vers&svarj'antes, com interesse pare o traLalho no rnt. pernitam os carnarad.ascomunicar QBer P91a nossa expêriênc'ia do i,rabalho de inquóritó.deste tipo,

o v-i-cio principai proyá.y"lrne.ite revestc-se de forrna de,sociolot,isiiro, "*'qYe não sê,Ça"i-rei. desde que este íraballio se d.irige çm todas as circuns-
tâncias para o plano aô-trabalhq revofucionário ãomuniçta. T'emos. a çer-teza que este tiaba.f lio se poderd t..zer: poi§ trâ-ti^-se,,de --úmã cénlfaIiZa-
çã: !as inÍ"orma.,c6ê.*; i,cral§ o-..de*-.urna busca rnais'intensa e mif itante de1as.

Todosr os inqu.dritcs elaborr,aô:s páfas -oàl-u'l-as pú.ra, conhecinento de zonasou de..simp aLízant'es-devem .er en,riados em "'ei"tã;i;" ";;;i;;;--;*"" o c.E.A.
com a mesme indicacio gera] "II,lTjjRIo'iii

O tincludrito para o.ã.nhe.cimento de zonas apenes, nao levsnta em prin-
cipio problemas conLpiritivos-'-,:O-'m+sgo;-rtào açqntãce ,o :-"à"ar.i1o pilríi;conhecimcnto de simp ",trrantes.os'turilrtaN:ls DA§'cÉluLa,, rjE\r;i,r ,^'c rn no rrilLtõ óú;-ô tirilrp ATtzAlrrJ NO Exr.
gyl_FORN:cÍ os sEús "conH:cinirrío;';Dô Íxtoáión,"xnõ ;;;;;'ô;;"uír^"A";ôR-
NECER Ulv1 P0TENCITiL ," SIl,tP ATIZÂIT,i". -rlsta nredida deveser segui.4á- .rigoro-
samente, e fím de que a pIDE nÍô tope, e não use a nossa procura d; apoi_os 'dg uirnpatizantes, transformando-a numa; ratoeira; ",Evidentemente que isto _ape.,es não resolve o probi"** de segr-rrânca, parao qual á preciso um crj-tório fundamental-mente pol.itico. C miiitante deveconhecer bem o si;ltpat,tz:inte que da estas inio"*oqões, a sua ideoloi;,ia asua serieclade rerrolucionaria, conhece-lo su'b j.ectivamente, e te, ,,*á opi*

iníF.o segura,. politica sobre eLc.
Ll o relatdrio q.ue e'nvia ao C.I,l .A. & cá1u1a deve expbr.d,et-alhadarnenteas

suas opiniôes e imprcssões:
1-3obr.: o simpat tzanLe no exterior que foi inquerido: . 2-Sobre o potencier.l " simp atízante!' no int,;rior.

. Ta,I.com9 Para osrrirovos Contactos" tambem nest* "à"o os "ara"r.dr.s dointe rior f a,rãe o -eu ptop.io. inquerito, servindo'-se dgs eleúentos, impre-
ssôet_ o_ op-rrrriões que rcceberem áo" camaradas Co exterior, Devcm portanto
as celula.s tratar'd.esta !arefa côrÍ os maximos cuidados conspirativos,
seguindo com rigor a reLra_ sublinhFda.
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o;-'iio"t .'i;i-1 '.] crl-:i.l 
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:'ião

co,..l.,:rd-i-,i,1 o:. 
*,r.ji,=í-,io,,-.1-', 

. .I. (0r..,,.,'r., : ,::1o : clic'.it -,-i'r;1..-,1 )r
C :reÍn ,:.lig:rf qUC OS C: .m'--.i:- t.l ','.: -':!,1 tli-:';l;, i l:--rlr:- rrl Il-iil:'. -i'Ot'l'la'''''iO CCII'-':l'-i ''i ;;"

ri.. orog,- . a.9 S 'c-rn-i; t)o"i ti C',-e ó-l'ío: ,1- -i,-- Oi:,, Iilr-§ ::,b.:r-i; ':1 .''n-ii; -j.- Oi:'"g

àOt-.','. 'C ll;,-t:ti:,-;:. 1etrrcr-' .'ieSenvol-Vef A :i ''. A' . e, OU-tlOS eSC'-i O''l' d-e,,.
Sl-mpatl-zrr.r""f desenvolver-se por turnos e ,cor- SecÇoeS, -àlarga'r a Pu'
infiuência'fora dá iáUri"*, ligar-s*-?os opórarios de fáb::icas vizi-
nhp,s. Pr.eencfreráo o papel qou ã* Sinclicatoã ilaciona-is *?o pod'em ncm

querem cúmprir., Seráo órgíos..cla. classe e seráo um. imirorlante -elo-de 1l
gacão do ?arbid.o à classe. sáráo, evi-dentementc, totalmente clandesti-.
i3§i"o-"";*;i;;I iaããiããiào, revolucionário e pórítieo será sistcmàti-
camenteel-evad"o por um tialaíno aturado, pois d.entro de §j- estardc mem-

bros d"o ?a:rtido oll elementos chegaclos ao Partid"or Que assegurarao a§

tareraÊ de eontro!-e e i"riJã";;;';;i;tiea. seráo uma nateíIa inesgotá-
veI dereerutamento de milltantes para o P8"rtid.o.'.üd;;;*p"iiremas tevanta" àste tipo de 0rg. 1119. é uma expres§áo po]í-
tj.ca ê qrãan:-ã"tir" d.e váriqs eouoços: sugest{:?lno" tâm sído feitos
Dor camaradas sem cont'Udo th; Oàreri esta expressao'. Vários cama:iadas

ãih";il*;;;1"ãi,r""tã, com deseonfia.n.Çe a cri-aç?g-d: uma organização
;#-;#t{#;i;-;-;;;áà *"*ã 

-áúviaas á" po""ênirtoaaes^{e.eo3t1ôre po-
i?itãã'"*âã-rrrntagens pera o Partido. 0rã bem: a 0r8'. Sind', Yermêlha' é

ãã"tiãr"aJ=pàíã-Ilrtiaã, náo qqrryal,ment,e$ps n+.,Prái,ica. Formalmente à

O.§.V. é autonoma d.o Part ore o apoie
;;;;i;*ãn[" " de maneira formal. Na prática a esr.oagadora maioria dos

seus orgi!.os constj-tuintes, tot"* foràad-os pela acçío^d'os militantes d'o

Partido e orientad.os pcloá. o'rgáos do Pa.rtido. D-eles fazem parte, um

membro ao par{iáã iã"'*atÁ ) 
-;;, 

"iu*"nio" 
controlad.os por membros. d'o

iártiAo. Para eontrolg.r u.í"u drgáos o Partido 1â.?=.t=eq,neçessid-a*9-99-
nhgma de ter 

-un1 
ão"t=ãf e formaI. A simples ctarivid.ôncia d-os eomunistas

ffi";"aá"ã*, maj-or prep;;;;;:rãrítiãa e c1o seu- elevado:ríveI ideoló-
gieo e d-a sua \rontad"e férrã".á" àerrr:-r o- povo eom'abnegaçâ-o-em.toüo o

ãouento, da linha do Partic'l.o seri:uma'li.nha cle massas e se id-entifj-ear
com os interesses d.a classe operíria, da possLbLliclad-es cle d'iscutirem
e estucLarem ãã p""üi"*".* ,r, g:9r.uraliáad;(-e "" ,r.""essário no específico)
nos organi-smos d.o rarti6o;-aãí -r"i â p$ova segura que o contrôle cl-o Par-
iiao "õbr* *Ài"u arããqã se reallzará segurameãte na qua§e totatldacLe
dos casos. U;-;; ;;;;ã-"ã*o-áã'r"'drgão-em que o miritante ou clêmento
chegorlo .,o pJ"ii,rã-n;ã ;il; ;;p;;^eotsimprimir o contro-li t::1.1u:l:91 :^
que se cstcja frente a um concluiáoportunista, casosneYo-"!i?8 laros sc

se trabalhar eorrectamente, narlá ooãift"am no'fund-amêntal çstâ. situação
gera1.

A 0.S.V.. clesenvolvenclo 3.S suas organizações rLe forma e organizar o

**iãr"11í;;;à c1e opcrcírios avallçs.c1os, era su6-gtupos, eírculos c,'e leitu-
,;, grupgs úc clistiibuiçáo, Sto-p?! de neutra.L:zação cle bufosl eÍrcoÍ1 *
trar-se*a p"i"*uã;-;;;í;iãa quotictia.na mais exposia à repressão c a sua
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principal dl.fesa scrá o má:rino,ie scgurr,nÇ:r posr::.rrê1 e a sua implanta.çáo
ne grnncr,ú llltssa clos trabaliraiLores. O orgnnisino e1o l'artiJo pi'oeurailo com
muito maior fúria e intcnsic',ade pe-ra rcoressão, estará p-rotcgilo por uma
muralha qucj a repressâo -i,crrí cle atravessi.r para atinglir o Partic.Lo.

À 0.S.V, sersl uma clas pri-ncrpais bascs Ce recrutamento para o Partido,
pâra as enorroes e gloríosas tarefas qr-tc tem cle resolver. ilos membros rla
0..j.V", nun cscal-ão ou noutro encontrará o l?artÍüo a sue grand-e matória
ondc pod'erd levar em frente recrutamcntos sistemdticos cóm o critério
c1a prdtica eomo arma.

Um problema pode aflorar as preocupações d.os eamarac-Las: se o ]larticLo,,é qu-e é o orgio vr-'rclailelramcnte politico, qunl a função política d.a O.S.V.
lllsta polittzará o mais possivct as lutas c-lentro cla contextura objectiva
e sub j ectiva em qlte se enc -)ntrar, ou se ja: conf ormeas possebelid.ac'Les do
novimento c1e massas aclerir a palavras d-e or.'l-eir mais avar]çad.as, mantenclo-
-se uni-d-o, e,conforle olivel politico c-lo organismo em caltse as lutas se-
rào maÍs ou meÍlos politj-zaclas. A icLentificação d.o patronato com o estad.o
burguôs, cla exploração com o,sist:ma capitalista, ãta reprcssáo com a C.i*
tadura iLe classe burguesa, o colonialismo, o imperialismo, e necessid"ad.e
d-a Revoluçã"o Popular como expressão suprema ila luta operária, conluzinüo
as lu-i;as revolueionarias iLo povo, o iLesmascaramento c-lo reformÍsmo, e ne-
cessiilaile d.a luta violentn, e c1a Guerra t.'opular contra o inimigo üe classe.
tucio isso fa"z' parte ,:Las funções politicas c1a O.S,V., quo assim prccurará
elevar constantenentc o nivel poSitiuo i1as lutas e a conscj-ência revolu-
cionaria c1e classe ào prote;tariaClo 

"0 clesenvolvimento c-:esi-gual i'l-o capi-talismo, a acção clesi-gua"l clos IJI, con-
forme as regiôes c e c.l-ifercnç., rin sut quali..ac1e, ger...m obrigatoriamento
graus e caracteristicas cl-iferentes no estad.o c'Le conseiôncia il'as massas
e dã süa vangua:r'cla. i;ogo aparecerão sectot:es cla O.S"V. co-rlr clifcrenças
conforme os sectoreFj em qr-le se enc'ntrâm, A liirha Co tlartil:o, o estilo
ItI, ile trabalho, a. llniclac-l"e-Critica- IJniclac-le, a auto-critica, o estuüo atu-
raclo d-a realidacle, serão âs bases d.e resolução d"a"s contrailições que apa-
recerem, e clestas contraüiçõe,.s a 0. saird" iau-ito mais fortc que anterior-
mente" liào é pois.últ facto que contrarie a linha geral exposta

(...
Notai rl"zemos realÇar a importancia c1.e nao -bornarr pu-blico o

teuclo rleste texto, mesmo o norne OSV'.

\
con-


