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Esta circrr., mais d.e um rnês, E[a corresponde
às conclusôes tiradas pelo C.E.l\. na sua reuniáó de fins de Julho, a partÍr do estu-
tlo e d.iscussáb d.os relatdrios das célula§, nos primeiros nêses ite traúalho apís a re
organizaçáo do exterÍor.

A que se deve este atrazo ?

Devemos responder cLaramente z a libemlismo d.o C.E.Á.i espexamos fazer sinceramente
na prática a nossa auto-crítica.

Nãste d.ocumento não analisarnos a prática mais recente d.a organizaça-o, d.os dois í1-
timos megêg.

.,tchamos que há porém r:ru ponto que parece evid.ente pa.re, tod.os os ca.rnaradas t a pro-
pagand.a, especialmente a reedição de 0 Grito d.o Povo nâo estí a ser assegurada com
a regularid.ad.e que se imp6e, Estamos eonscientes d.a. necessidade d.e corrigir este êrro,
e de aperfeiçoar e comigir constantemente a prítica da organizaçío.

Pensa&os que foi uma experiência francamente positiva a campanha de apoio aos pes-
cad.ores d.e l,{atosinhos, e que esta opinião coincÍde com a globalidad.e dos camaradas.

A importânela d.esta acçíor eue d._evemos repetir no futuro em situagíes anílogas, es-
tá sobretudo na verificação-ná prítÍca da cã:recçío d.a nossa linha ia=a o traúa1ho

- 4, -polÍtico na emigração: Fazer participar os trabalhad.ores portugueses emigrad^os na 19
ta pela Revolução Popular em Portugal, apoiand.o activarnente a luta tlo povo em Portugal,

Itrn texto sobre o trabalho político d.e massas estava previsto para ser incluíd.o neste
d.oer.mento; pensarnos porém apresentá-}o mais tarde, para nío atrazar por mai.s tempo a
saíd.a d.este d.ocumento.

O COI.IITE DO EXIERIOR DE APOIO
da

o.C.i/i"l.P. ( o Crito do Povo).
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À reorganização d.a
no interior, d.evid.o
Portugal impõe.

organizaçío no e:rterior correspond.e a um salto qualitativo d.a org.
às novas necessid.ad-es po1íticas e organízativas que a Revolugão en

Apesar d.e a maioria dos militantes d.e frO Cil no erb*rior terem compreendiclo essas neces
sitLad.es, e apoiarem a d.irecção d.o interior, alguns aspectos desta reorganizaçáo, seja.n,gg
rais, sejam particulares, ficaram por compreend.er.

A nove organizaçã,o.nO.C.i\i.L.P.t'é rmna organizag#o leninista, que se fur:damenta nos prin
cípios ile organizaçío leninistas. Urn destes princípios é o Centralismo Democralico. Tfma

d.as carecterístieas d.o Centrali.smo }emocraítico é que cada escaláb inferior da organizaçío
d.eve submeter-sô ao escaláo superior (isto é o ceritral-ismo). Democraltico, pois o centro
não decide nem resolve por si ãú ausiigêdo da d-iscussão interna feita nos d.iferentes e-s-

caldes cla. organizaçío. Tilsto é urn princípio Ínterno d.a organizaçdo, que urle a base ao c"ã-
tro e o centro à base, rínica via oientífica para uma boa d.irecgão política.

Assim no nosso caso concretor, a.s d.ecisdes que o.CEA tem tomad.o para o exterlor, siã e]a
boradas d.epois da sistematizagão d.as erperiências, ideias e pritícas justas d.as céIulas
d.a orga,nizg.çã.o. Por outro lad.o, estas clãcisães clevem ser d.Íscutid.as, àprofundad.as e pos-
tas na prática pelas células.

A cé1uIa se náo estaíde acord.o com taI ou tal ponto, com ta1 ou tal d.ecisío, d.eve crÍ-
ticar e propor uma solugão mais justa. Contudo, antes d.e rectificação pelo CEA, a céIu1a
deve-se conformar à tlisciplina organizatíva e respeitar as decisdes do centro. Ta1 é o
caso d.o documento do CEA (Circular <le l\iaio):a principio sd o çt:§ponsa?e1 da cé1uIa possg
ia; maÍs tarde, veio-se a verificar que as necessÍd.ad.es d.as células não correspond.iarn a

.Jesta decisão, pod"end.o este d.ocumento circular dentro dos militantes d.as céLuIas, não fi-
cand.o na posse exQlusiva do responsáve1..r-Outro princípio lcnlnista é que a organização partid.íria deve assentar por zonas, isto
é, a orga.nizagío partidíria tem de estar Iigàdt às massas operírias e camponesas, d.and.o-
-se a priorÍd.ad.e à i.mplantagáo na classe operairia, pois é sobretudo desta olasse que sa-
em os elementos d.e vanguarda, e é esta classe que está na vanguarda d,a luta para 6 {qryl:
bamento d.a burguesia e a instauração cta d.itad.ura do proletariado. 0 partirlo nâo é mais
Ele o d.esta.çr,rnento organizad.o d.a classe operfria ( aconselhamos a leitura d.e 2 brochuras
d.os fextos Manristas; rrCarta a um camarad.ail e rrsobre o Partid.ott).

Assirn depressa se compleend^e porque antiga,s estruturas d.a organizagío rr0 Crr no exterior
caducararn, morrexam e não corespondÍam às necessid.ades d,a nova fase.

^a0s núc1eos de 'r0 Ct' n§o estavam implantad.os em zonas proletírias, mesmo se alguns fazi-
am um certo trabalho d.e massas. Este trabalho era anírcluico (não corresp_ond.ia d.e maneira
nenhuma a uma pla^nificaçdo comunista do trabalho no seio d.a classe operãria portuguesa
emigrad.a). Por outro 1aáo, alguns núc1eos de f'0 C, tinharn tarefas específicaã ar, árgani-
zaça.o, d.esligad.os de qualquer trabalho cle agitaçao e propagand.a comunistas, d,e mobiliza-
çio e organizag5o das m&ssas a diferentes níveis.

Hoje vemos que essas tarefas específicas incumbem a organismos especiais d.esignad.os pe
1o CEA em firnçdo d.as necessid.ad.es e d.irectivas d.a d.irecgío d.o interior. Ta1 é o caso cle
eertas equÍpos como a d.e impressío.

' Â reestruturação d.a organizaçío no exterior não se fez para substituir rxna Ig
tha estrutura sob os antig:os princepros, mas poxque novas necessidades- po1íticas impuse-
ram uma nova reestruturaçfo sob bases totalmente novas e leninistas. E a passagem à pra'-
tica d.estas no\ras estruturas que nos mostra os métod.os d.e trabalho que temos de apreen-
d.er, aperfeiçoar, compreend.er e sistematizar.

Depois d.a d.epuraçío d.e certos elementos de rr0 Cil no exterior, a nova d.istribuiçío d.os
camarad.as foi feita em funçío das suas capacid.ad.es e d"as necessidades d.a organizagão.

Concretamente: Alguns carnarad.as pergrrntam: trPorque ó que em detezminad.as zonas, haven-
do um núcleo, esse Àíc1eo foi aesrãitÀ, e os seus elementos reagrr.rpad.os em diferqntes og
ganisrnos ?'r 

- Nds consid.eramos que cada caso particular foi discutido em funçío:
1) Zona de trabalho e d.e habitação dos elementos componentes d.os núc1eos

anteriores;
2) T:eabalho po1ítico desenvolvid.o nessa zor1a.

&n funçáo d.isto, o CtrA rlepois d.e discussâo, resolveu distribuir os militantes pelas zo
nas em que trabalhavarn ou viviarne cooo nreio d.e pôr em prática a org. leninista e o estilo
d-e trabalho m-1.
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Carnarad.as:

" , /- ."Apds a análise dos resul-tados obtid.os através da notra planlficp,ção d.o trabalho por dig
tribuiçío de zonas, chegamos às seguintes conclusdes I

1o) 0s resuLtados estâo a ser satisfatdrios, do.do que permÍte u1a nelhor orientaçío do
trabalhoi eo mesmo tempo evita uma d.ispersío mais ou menos andrquica quê correspond.eu à
fase anterior d.a organizagdo no exterior.

2" ) Duma maneira geral tod.as as céIu1a.s co-mpreenderam o valor positÍvo de se lartçarem
em Ínquéritos, e em alguns dasos, ond.e a prática de uma linha d.e massas;ífoi posta à
prova, auxÍIiou a d.eterminação d.os camarad.as para lutas em que jíparticiparam.

J') Parece;nos existÍr em alguns sectores algumas confusdes secund,a'rias, que passamos
a esclarecer:

a) Existem zonas que engt:Lobam centenas
bitação d.entro êa zona e trabalha.:rd,o em

b) A confusdo existe, na med.id.a em que
como uma ?,ana?

c) fara nós, a zona é sd rrna, os bairros é que pod.em ser d.i-versosg

d) §" camara.das que consideram que entre os diversos bairros (d"entro d.a zonal que thes
fora,m distribuid.osf deverão escolhe" os que politicarnente mais interêsse pod.erio terr- e
aí lançar o míxjmo da actividade;

e) wds conslderamos que em todos os baimo.s hí muito trabalho a desertrvolver, e a nossc
finali{ade (estratégia) nío é apertarmos as nossas zonas d.e acçío, mas al.argarmos o qu9

-Êpu-ssíwea; 
na roeüiãa em quê -o..trabat?ru* urferc:crr-?aaesfef".terà**itc**e-plami**çoee-{+a6qi

ca) e os ínquéritos em orclem.

ÂGo§Ig.,ll

d"e portugueses, vivend-o ** vríios bairros de lE
fíbricas também na z,orra.3

os c.)flraradas considerarn que cada baimo é tid.o



TE}TIO EOBRE OS CO},IITúS DE.NESERTONES

P,TEJI DTSCÜSSÃO IIVIERNÂ

CÁ].{ÂRA}ÀS:
Vírios prob3-emos se têm levantad,o irltimunente , relativarnente à linha poIítica d.os C.D.se

à sua PLataforma, ao seu papel na Revoluç#o Democrítica-Popular em Portugal, aos seus limi-
tes, à colaboragão com organizaç6es partÍd.írias e d.emoeríticas nacionais e estrangeiras, às
formas organizativas (abertas ou fechad.as) dos comités,

Vários camarad.as têm posto questôes tais comos

- Â plataforma não chega. Estaraos d.esarmad.os teàricamente,
- Que fazey face aos C.D.s 1ançados por outras organizagdes portuguesas.
- ?articipa.ritos em acções com tod.as as organj-zaço-es estrangeiras, ou apenas eom as marxistas-

-leninÍstas?
- .ir.poiamos acAões como as bombas d-as brigad.a.s ou não.

Sâo tud.o questíos postas a partir d.a prática, a partir da 1uta. Nío é d.e admirar que isto
suced.a: a pla.tafozma elementar em J pontos, se:srindo como ponto d.e partida para a activid.a-
d.e d.os CDP, terí d.e ser sisteÍnàticamente ajustada, conpletad.a e até moclificad.a, a partir d.as

-' ô '.ta. Tal é o espÍrito inteiramente justo d.o Editorial clotfGuerra à Guerra'td.aexlgenc].as o.a tu
Suécia, (N'"t)

1

,'r, PLÀTriFORlIiÂ DOS CIP
A platafôrma clos CD continua actuãtJ jústa, no essencial, ou nío ?

_ Parece-no-s.que sim.0s três pontos (t.ilpoi-o aos desertores e refratírios;2.ripoio à luta
Revolucionaria em Portugal;J,Àpoio à iuta-de libertaçío Nacional clos Povos d.as coloÍrias)pcg
nanecem os pontos-ba.se essenciais dos C.D.P,

0s problemas qr.re àe levantarn têm a ver justamente com a apIÍcação d.estes pontos, e nío
com a suc. modificaçío. Trata-se é d,e aprofirndar e dar um contéuclo mais concreto à platafor-
ma. Passemos pois a analisar â,s questdes levantadas.

2
DU,-S SBI}fIES DE COLIIB;\TE

O *poio à Luta Revolucioníria em põTugn,t e o
- 4.lohias são d.uas frentes d.e combate que se ligan'i
apresentam, ao níve1 d.os CDP, terrenos cle luta

i§oio à Lúta de Libertação dos Povos das Co

d.ialàcticamente, que se completam, mas que
d.iferentes, implicand.o tícticas d.iferentes

para cada uma desta.s fgentes, .

Face aos CDP, o Àpoià à Luta Revolucioníria ern Portugal tem um carícter determinante, ori-
entador, em relação ao.r,poio à Luta dos Povos ôas Co1ínias, d.eterminando as fozmas deste a-
poio.

E isto porque os CDP sío organÍsmos nacionaisr eüe têm posiçdes d.e princípio faee à 1Ínha
poIÍtica e estratégica d.a Revolugão em Portugal. Concretizemos:

o êpo-to ,i l,ut';tlnuvotuctoúrr-ii, urn pontucil,
}!sta questâo implica determinar-seã q"à a hoje, na actual etapa da luta d.e classes em Por

tuga1, luta revolucioníria.
õ" ó.O. não pod.em ser organismos neutros, fora da luta d.e classes, apoianclo a torto e a d-!

reito toclas as acç6es qrr" ã. auto-intitulam rle revolucionírias.
irlão pod.end.o o* C,D. 1ançar as bases tedricas e estratégicas o as palarrras d.e ordem tactí-

c*" pr=" a Revô1ugío em Pãrtugal (por serem organismos do exterÍor, e porque sí a vanguard.a
uoíaã d.a luta de massas marxista-lenj.nista pod.e d.eterrninar cientificamente a estratégia e a
tactica) - os C.D. clevcm contud.o apoiar a" linha=.políticas c as pelavras de ordem revoluci-
onírias, d.evendo ser Ínstrunentos d.e luta d.a Revolução Democrítica-Popular . (Confrontar o

Ed.itorial d.o "Guema à Guerran no{, e em certa medid.a o [d.itorial d"o Luta no2).
0s C.D. d.evem pois apoiar tod"as as lutas e acções quê se enquad.ram na estratégÍa d.a Revo-

1uçâo Democrfti"á-fopú"r, ou seja, que se baeiam na aliança operfria-carnpone§a, sob a dire
cçáo d.a vanguard.a organízada d.o proletari-ad.o

As lutas revolucionírias sío, a1ém clisso, lutas que mobilizam. as massasr-1utas cle massa§.

E nesta questío nío pod.e haver posições neutras, interméd.ias: ou se estaid.o laclo do povo,

e portanto d"o lad.o das lutas d.e másaas r1o, povo d.irigid.as e orgênizadas com o objectivo d.a

Reiolução Democrática-Popular; ou se estí ão Iad.o da burguesÍa, e dos seus ag:entes no seio
d.o movimento operairio e iopular, que procu-ram por tod.os ás meios desviar as massas do cornbg



te científlco pela Revoluçío Popular, seja pelo Reforrnismo, seja pelo Temorismo isolad"o
d"as massas. (mãtas Nfo faiamos ãqui ao tãrrãrismo revoluciánfrío, vermelho, que se integra
na tactica d.a 1uto. do proletariad.o, d.ialécticamente ligad.o com o avanço aa :.úta de massas).

Como organismos nacionais, relativamente à luta de classes em Portugel, os C.n. devem ter.úuma posiçfo clara e firme d.e apoio à luta pela Revoluçfo Dem'ocrítica-Polular sob c d.lrecçío
d.o Partiào d.a Classe Operíria. Ilventualmenle, virâo *àu*o & ser orgpnÍsmos da futura Frente
Democ rát i c a,-Popular .

Neste sentido, os C.D. apoi.an em 1o lugar as lutas d.as classes trabalhad.oras(incLuÍnd.o a
luta anti-colonial)que se d.irigen para a tomad.a d.o pocler pelos trabalhad.ores, que mobilizarn
as massas operírias e caroponesà=, ã o" soldados dentro d.os quartéis, antes d.e nrais.

0 combate anti-cclonial em PortugaL, a solidariedade internacionalista com os povos d.as
colo'nj.as, pertence aro povo; aos operírios, carlponeses e sold.ad-os antes de mais; e aos secto
res d"a pequena-burguesia que ad.erern à luta d.o povo; esse combate deve ser umc luta d.e massas u

d.irigid,a pelo proletariadoy ê Írâ{o pela pequena-burguesia. O combate anti-colonial é um aspe-
oto d"a luta de classes.

Suer isto dizer que os C.D. so- apoiarão as lutas clos operírios e camponeses, as lutas re- a

volucÍonirias destas classes ?

De rnaneira nenhuma. &n tod.as as revolugdes, e na actual fase da Revoluçao DemocrítÍca-Po-
' SaJ t hai grupos e sectores j-nte:rnéd-ios que se colocam do 1ad.o do povo, do la-puJ-ar em tofiq

d.o dos operírios e citmponeses rcvolucionirios. (Ver artÍgo d.e,,.Ferreira, Grjto do Povo no10).
ils lutas d-os estud.antes, que hoje têm em certa med.icla uma d.irecgío proletíria organizad.a,

quarrd.o se, colocam do 1ac1o do povo, o particularmente no terreno anti-coloniaI, sao Jutas re-
volucionírias, sío lutaB d.a frente clo povo, clevem ser apoiaclas.

E as acç6es das brigadas, ou acçies comô a assembleia d.e protesto contra a guerrc. colonÍ-
a1 na capela do Rato ? Que atitude tomar face a este tipo d.e acçd'es ?

iiqui hi uma d.istinç5o importante a fazer: --E::quanto o.s acgóes das brigad.as (e as pro'prias brigadas com o süu programa, que não Yalitos
anaLizar aqui) se apresentam como uma a1ternatfva.-esJra-!églca, para a tornada d.o pod.er", sío
acçóesque-correspoà.}e*auma1inhapoffiã,ercoI]}a,1inhapo1íticado.
prolotariad.o, oom a linha. d.e massas marxista-leninista;
-A a.cçío d.o Rato não pretend.e apresentar-se como uma via para a emancipaçdo do proletaria-

r. êe+.ss.s correspar.ld.c-a wna acção a+ pro*.es*,o-d"e-r:a.--secLos.soe'ia1 d,eseo&t-erúe+-4tre*s.g-gglgE2- '-
em contradiçáo , em alguns aspectos àomo a. guenra colon-iaI, com o regime.

§nquanto no Lo caso nao podemos apoiar tais acçdes, porque isso corresponde a ilud.ir e de
saxmar as massas trabalhacloras, a nega,r a linha de massas marxista-leninista e o trabalho
pâra a formação d.o partid.o, a negar ã rirrtra polítiea d.a Revolugão Democrática-Popular;

No 2o caso podemos e devemos apoiar tais acçdes, pois elas nío clesarmam o proletariad.o,
ajud-am ao isblamento da burguesia, e (aspecto fund-a.niental) nío pretenclem apontar uma lÍnha
estratégica e partidíria às massas trabalhad.orâsr

l,Ias aqui levánta-se uma questão: Como n6o apoiar as bombas das brigad,as, se o§ prdprios
porta-vázes d.os l,,{ovimentos d-e Libertqção d.as áolo'nias exa}taÍn essas acçdes e mostram o seu
reconhecimento ?

Entao são acçíes . que servem a Revoluçío ol, Éb ? Que gosÍçío clevem tomar os C .D. , que são
organismos também c1e apoio à Luta d.e Libertaçáo d.as colónias ?

+
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;l LI.ITÀ PEIO ISOLUTÍI}üIO D0 COL0NIALISI\.IO PORTUGIIÊS Â NIVEI TITTIERN;',CIONÀL

,rqUi
tação

entramos na frente de combate d.os C.D.r que é o apoio aosoutra
ead,as coldnias, luta pelo isolc,rnento d.o colonialj.smo português

movimentos de liber-
a níve1 internaci.o-

na1.
Objectivarnente, relativamente à luta d.e libertação dos povos de Â?rica, do ponto de vista

desta 1uta, as acgões de sabotagem contra o aparelho militar-fascista d,a burguesia eolonial
portogue=a-constiiui um apoio iãed.iato aos movimentos d.e lÍbertaçâo clas coldnias, pois enfqg
quece a mo,quina de guema CLos colonialístas.'Daí qr" J" porta-vozes d.os mov. d.e libertaçáo apoíem estas aeç6ês. E nesta perspectiva,
nesta frente c1e combate pod.em os C.D. notieÍár estas acçies. Relativamente à luta revoltici-
oníria em Portugal, tais acçies nesta faseffi' sí naE sio revoluciona?ias, como até pod.em

atrazat a tomad,a d.á consciêàcia d.as massas trabalhad,ora§, criando a iÔeia de que meia-d-úia
d.e génios farío a Revolução substituindo-se às massas, liquid--and.o o caracter dialéctico cla

Iutá armad.a com a,luta pàfítica d.e massas, lançand.o a confusfi cntre as massas.
Relativanente a Portugal, os C.D. nío pod.emlpoiar 

"",1,§ 
acçies. Se as noticiam, devem

d-enunciar sempre o seu "á=ràt", 
nao revolücionírio -relativamente 

à luta d.e classes em Por-



tuga}r 3vançand9 as justas concepções d.e combate anti-co1onial d.e massas contra a guerra
oolonial assassinal pelos objectivos da Revoluçío Demoereítica popular, ligand.o essa lutaà luta pelo cumprimento das tarefas actuais d.a Revoluçio em portugalr-antãs d.e mais a. cons
tru-gío d.o partid.o. - §

-ÍaE compreensÍvel que os po:nta-vozes d.os movimentos d.e libertação apoiem estas acçíes, e
outras que têm efeitoe imádiatos relativamente à luta nas 

"oroãio", 
Segundo o" p=ir"ípio"

ilo internacionalismo proletírio, ,na,o pod.eria,rn tomar na actual fase d.a luta d.e classes em
Portugal, pgsiçí9 sobre ir,s grqanizaçíes revol-uciona?ias em Portug:al, Serána 1uta, na pdtÍ9a, gue..9s movimentos de libertaçío saberío tomar uma posiçío sobre quem em poriugat-af
juda efectivamente a luta emancipadorc d.os povos d.as colãnias,

Para nosrcomunistas e revolucionírios portugueses, d.evemos seguÍr a linha de que o com-
bate e o apoio internacÍonalista. aos povos cle úrica, em última-análise sd serf'consequegte eom-a preparaçio e o alar§annento d.a luta até à tomad.a c1o pocler pelas massa,s traballiadã
ras; não pod.emos d.esligar a- luta anti-colonÍa1 d.as tarefas actuais d.a Revolugío popularr-
e antes d.e rnais a oonstruçío d.o parbiclo ligcd.a à luta d.e massas marxj.sta-leninistal e tu-
do o resto são castel-os t á ar que ced.o ou tarcle a burguesia acaba por de:rubar e to:Erar
inconsequentes.

Nesta frente de eombatê - o apoÍo clireoto aos novimentos d.e libertaçío - d.evem os C.n.
apoiar e participar em tod.s.s as acçdes que, sem porem em causa o caraàter democ:zítico-po
puLar dos conrités relativamente à luta de classes em Portugal, façam avaJrÇar a luta d.e
libertação nacional d.os povos das eolú1as, com tudo que iãso-impi:.ca ae àen,íncía do apoi
o imperialista ao colonialismo português, d.e isolamento d"o regime colonialista português-
a nfvel internacional, de apoio, propaganda e solídarieclacle eótiva à 1uta. dos pàvos das.
eolánias e aos movimentos aã riiei{üt;.-

Devem os comltés d.e
ras, ou aBenos com ag

l^r0 I:i COl,l
d.esertores partloipar erc acç
marxistas-leni.nistas ?

ORGJI.NIZ, ESTN.,INGEIfutS
com toclas as orgarrizaçôes estrangei

Nesta questâo lnteressa antes cle mais referir os clois tipos principais _d.e acções em gue
os C'D. poclem ínterrir, no âmbito da plataforlira, e que respeitã.m o piirroípios üm pouco-dig
tintos: -a)- acgões e iniciativas c1e apoÍo à luta revolucionária em Portugal, em que o comité de-
ve aplicar uma IÍúra d.e Frente Iemocrítioa popular, como jí vimos;

e
b)- acções e inj-clativas d.e apoio aos movimentos d.e libertação e d.e luta contra o colonia
lismo português, o imperialismo internaoional-, a repressão àobre a juv.entucle refratíria ã
clesertora, em que o comité d.eve aplicar urna linha d.e acordo corn os proprros movimentos d.e
libertação, d.e tr'rente li::ti-Co1onia1 e:lnti-Imperialista (e anti-fascista, nas questles e!:

?^.--dípecÍfic,as d.e repressão a níve1 internacional), com algumas .cond.icionantes - resultantes
d.o caracter democwitico-popular determinontê clos C.D.

Quais s5o essas condicionantes ?
São as resultantes d.a fase actual d.a luta de classes em Portugal, e do g:rau de força, mo--. bilizag5o e implantação da o_rganização cle vanguarda rn-1 e das organÍzaçdes d.e frente e d.e
massas revolucionárias ao nível d.as massas trabalhad.oras.
Significa, isto que o alinhamento, a unid.ad.e na acçío com outras organizações tem d.e se su-

. bmeter ao princípio tactico de nío pôr em causa a linha revolucior,ã?io iàd.epend.ente rlas
massss -populares e d.o proletariad.o, de não contribuir para a confuzío sobre a clirecçío re
volucionúia (numa fase em que a tarefa central é a cãnst*oçáb do partido), de nío-perm!
tir que côrrentes oportunisitu aprolreitem totâ1 ou pareialmente o nosso trabalho, qrã a"l
ve estar , antes àe mais, voltad.o para as tarefas d.a RevoluÇão Democrdtica Popular, inclu-
ind.o a formação do partiêo (no 

".rrtid.o 
em que os C.D. sío o"garrismos sob a airecçãá po1í

tica d.a 0., organismos c1e transigão, d.e selecçío e formaçío de ca"rnarad.as).
'A med.id.o. que avaÍrgarrrios, ea.ançar a luta e à orgarrizagào das massa" " 

p=í'partido em Por
tugaI, os C.D. teráo no plano tactÍco, um campo d.eacçío muito mais vasto, no respeitante
ao alirütamento com organizaçôes estrangeiras, em torno d.e objectivos concretos.

0s princípios ta.cticos que acabamos d.à expôr têm uma aplicação d.iferente, conforme se tra
ta d.e uma ou outra frente d.e combate d.os C.D., conforme se trata de acçíes do 1o tipo ou
clo 20 tipo.

Com efãito, se no respeitante a iniciativas d.e apoio à luta revolucioníria em Portugal,
isso nos obrigu a uma firmeza mui-to maior na aplieaçío d.os prÍncípios atqís expostos- (e
a não faze::rnos concessies no d.omínio do caracter d.o movimento revolucionírio riemocrítico-'" '-püpular);-es.não.BAft!.gip.armos 

com organÍzaço-es parbidárias revisionistas, trotskistas



e oportunistas d.e todo o tipo ( or, a participarrílos, d.eixando-as absolutaroente em minoria
e com um papel de segund.o plrrro);- ' - l acções e inÍcÍativas do 2o tipo (,"ipoio aos ,ll*ov. d.e Libertação, luta anti--1\o clom]-nro d€

-colonialista, anti-imperialista, anti-repressiva a níve1 internacional) ós princípios
atráç expostos perlranecem válidos, mas a sua aplicaçío é muito mais elfstica. riqui o ánr-
bito d.as organizaçíes com quem se pode participar é muito máis largo, pois tudo o gue hí
â- -qp,i! rta frente anti-colonia1 e anti-imperialista, para _um apoio d,irecto aos moyimentos
ãt$'ertaçío e isolamento do colonialisrno português-a nível internc.cional, deve se-r uni-
d'o.Ta1éa"po1íticaexternad.osprípriosmoi,imentosde1ibertaçío(inteirarreãffi
d.a a etapa anti-imperÍal.ista e anti-colonÍalista d.a sua luta revolucionaíria) o

iiind.a assim, os princípios tacticos erpostos nío devem ser desprezados, po5.s a paqtici-
paçío exces,siJa. nes-ta frente d_e__c4p.b_qle--co;0-_oréIanizaç6es oporti:41is-t441 -ryftluenqiaria necês

massas trabalhad.oras portuguesas principalmente

,^,vanÇamos em seguida com uma d.istinçáo entre as acçdes que s5o d.a iniciativa dos C.D',

" o= qü" são d.a iniciatíva d.e organizàções democrítii.o" " 
partidírias estrangeiras, apli-

cand.o os princípios tacticos d.efinid.os:
À- No caso d.e acções cuja Íni-ciativa pertence aos C.I., se se tratar d.e acções d.e apoio

à luta revolucioníyía em Portugal, tais princípios d.evem ser aplicad.os ínflexivelmente em

relação aos g:rrpos partidários oportunÍstas,0s C.D. devem apoiar-se em orp.nizagoes demo-
cráticas, d.e frente revolucionárias e partid.írías m-l (deixand.o de lad.o as oportunistas
revisionÍstas e trotskistas fund.a.mentalmente ) .

B- No caso d.e acç8es de apoÍo aos movjmentos d.e libertaÇfr, e arrtÍ-fascistas, anti-im-
perialistas e anti-colonialistas, os C.D", quando têm a iniciativa dessas acçíes, devem
âpoiar-se antes de mais nas organizaçoes d.emocriticas (pe1as liberd,adee fi:nd"amentaisretc)
e de diferentes tend.ências políticas, numa f{gnte a mais la-rga possíve1, ma§ dej.xando sem

pre em minoria as tend.ências revisionistas e trots§stas. .
C- No caso d.e acções da. inicíativa de organi.zaçõel a"*ociíticas ou partíôírjp.s estran-

geira.s, d.evem os càmités analisar o programa d.essas acçoes a as forçaã potíticas em queg
tao.

No caso d.e acçies do 1o tipo, manter os mes"mos princípios" IJo caso de acçíes do ?"..tipo,

-parLieipar 
na frente mais larga (e* que nío haja hegemon-ia revisioçlç.lq e-!qolsk!st1)-.*.

--ãxemplo inteirarnente justo d.eÀta segunda hipátese: a participaçâo do c" desertores d.a Di-
namarca na campanha contra a NATO, sabendo partioipar ne frente maislarga contra o bas-
tião d-o imperialisroo , sem que a acçío tivesse uma direcç5o revisionista.

De uma "*"i="-ã*;"i 
;;; ãá*p"u justas o" o"gí"u 

"om 
oig*izaçães d,e tipo democrático,

d.e d,efesa d.as liberd.ad.es fundamentais : como a participoção ao Õ.1. de França no Fínrm de

Orleans.

6-
soBRE A QUxsrÃO DÀ wtlÂln ml acÇÃo los c.l.'p' cou oncatllzaÇogs pon-

IUGUESAS,. PêRT]]ALrAS 0Ü pli FREl\]Iil.

Levantar esta questão, é pôr nomeadamente o problema d.a participaçío com organismos do

tipo 0 Salto, Comités d.e d.esertores ligad.os ao Sa1to, UPACr l,lBPP, PCd.eP, Partido revisio-
nista, ctc.

Sobre esta questão nao pod.emos ter quaisquer d.ívid'as:
Sd a orgo.n*aÇáo comunistàr -a vanguard.a jcíorganizad.a do proletariad.o, pode d'eterminar cor
rectar*ente em que fase serfcor"eóto o alinhs,mento em torno d.e objectivos concretos com a!
gumas d.êstas organizações.

E isto por.1r"l tratánd.o-se d.e organizaçães portuguesas, portanto tomando todas elas posÍ

ções solrã a-luia revoluçioníria em Portugal, a tactica d.e luta d.o proletariad-o em Portu-
gnt a*t"-rina hoje que é ,r, trtor-"" p"áti"a'da luta de c1asse",-1:ã ?_n-^{:T,i"í 

o partido,
que se vera quem- os{a' d.o 1ad.o do povo e quêm estí d.o lad.o da contra-revolução .

l,tuitas destas organizações - a iaioria-- ií mostrarar,'I o seu caracter oportunista e traÍ-
dor. Algumo. --*irrã.r r.ào'fÀi avançada aberbamente a luta ideolígica coro ãlou, embora jí
tenham áad-o tambá* prorou de oportunismo.

perante esta situáçío, numa fase em que o fund.amental é formar o partí<Io e armar as mas-

sas trabalhad.oras de-uma linha cientíJica re indepejrderyte-. de classe, o elinharoento com gru-
pos ou organizaçíes portuguesasT;m tornt de questíes concretas na frente-anti-in-
perialistàrno exterior - poderia causar ilusíes sobre o sentÍd"o dessa unidad.e, poderia con

tribuir pa,ra o ànfraquecúento da linha ind.epenclente d.o proletariado e d.a sua'vanguard-a or
ganizad-a.

Se tivermos a1ém d.isso em conta ahistíria destas org., particularmente os C'D.ligados
ao Salto, nasciclos numa atitud.e de sabotagem em relaçío ao nosso trabalho, temos factos e



a.rgumentos sufÍcientes para d.esmascarar pirblicamente estqq apregoad.ores d.a unidade, gue a
souberam sabotar quand.o viram que não levavam a melhor (ex:processo de formagão d.o CDP d.e
Paris).

f.na prítioa, na lutq., qug pelrerí quem está d^o rado d.o povo e da revolução; é na luta
que nos encontraremos (ou ,ã9).

t..-Â orga,ntzaçao comunista d.e determinar em eada momento as possíveÍs trnid.a.d.es na acgão,
poÍs so'a organízação oomunista está em cond.içdes d.e pr",r"r em ql1e medida isso traz-dano
ou tyaz avango à luta d.o proletariad.o.

iiima hip6tese possíveI é a d.e se virern a encontrar em determinad.as acçdos cuja inioÍativa
não perte-nce aos CIP outras organizações portuguesas : neste caso, os CDP devem seggír o
métod.o já traçado: analisar o programa de acção e as forças políticas en jogo. Conforrne o
significad.o d.essa acçío, a sua importância relativa face à luta antÍ.-imperialista e anti-
coloniaL, assi.m devem e pod.em apoiar e participar nessau acçães ou nío.

_7
OS CDP E A ORGAÀ]IZACAO CO},{IINTSTA

OpCDP,forma1mente,ista.E1esrecebem,contud.o,na
prática, a, d.irecção política d.a organizagío comunistai o seu lançe,rnento e o seu desenvol-
vimento merecem o nosso esforço, não pcra, passar o tempo, mas porque vemos neles inst:rr-
mentos importantes no exterior para o avcJrço da Revolugío Popular.

0s CDP oumprem, pois, tarefas que sertrem a Revoluçio Popular e a 0. comunista, na aetual
fase do rnovimento revolueionário.

frrais são essas tarefas ?

- Por um Iad.o, a mobilizagâo d.as massas emigrad.as, d.a juventud.e refratíria e d.esertora e
d"a opinilo púULica internacional para a luta pelos objectivos d.a. pLataforma. Nesta acAâo,
os CIP contribuem para a mobilização e politizagão d.as massas, influenciam dentro d.os seu§
li.nites a Luta d.e massas em Portugal (pãrticulaimente a nível d.os soldados e da juventude),
popularizam irrterrracionalmente as lutas revolucionírias d.o nosso povo, apoiam as lutas d.e

libçrtação d.os povos das coldnias.
É inegável a importância d-esta frente de combate na aetual fase c1a Revo1uçío PoBular.

- Por outro 1ad.o, d.esempenhe,Ln rxn papel na preparagão da vanguard.a d.o prol-etariado, ou seja,
na constmçío d.o partid.o: tarefa central d.a fase actual d.a luta c1o prol-etariado português.

E sobre esta questão que nos vaínos cleb:cuçar uÍn pouco mais em profund.iclad.e:
Não se pode coneeber nesta fase qualquer frente d.e combatc (inclusiva.mente a frente es-

tudantil, em que os CLECs avaneam claramente a necessid.ad.e c1a criação do d.estacamento estg
dantil do partido)qualquer trc.üaIho de massas, qualquer trabalho pàtítico que nío traga
consígo uma formaçío c1e militantes comunistas, d.e efementos abnegad,os e f.ispostos a todos
os sacrifícios, d.ispostos'a selrrir o povo, preparad.os e temperados cientificamente para
isso, armad.os com a experiêncie d.o trabalho c1e massas e doe nétodos de trabalho e d.a teo-
ria ma:::cistas-leninlstas .

- O PAPEL }OS }NIIITAI\TES -
0 papel dos nossos nilitantes - nos vírios sectores d.a emig:eaçío, e nos CDP em partÍcu-

Iar - consiste em realizar as tarefas d-o trabalho de massas e enquadrar, educar, preparar,
formar os elementos mais avcnçados, os futuros militarrtes do partid.o, Neste movimentor ta*
bóm os actuais rnilítantes aprend.em, ed.ucam-se, temperara-se, corrÍgem as suas limitaçdest
muitas d-elas resultantes objectivar:rente da prdpria fase e d.as circunstânci-as em que muitos
camaradas foram recrutad.os. As arrnes a utilizar sío a pratÍca de massas, a diseussão col-e-
ctiva, o estudo, acrítica e aauto-"ríti"rcomunistas,

1{i'ô'se pode eámpreender que certos camarad,as aind.a encontrem subterfiígios, desculpas pa-
ra se furtarem às responsabilid"ad.es. Impãe-se hoje aos nossos militantes un espírito abne-
gado, uma vontarle cIe se:srir o povo e pôr os j-nteresses d.o povo acirna d.e tud.o. Como podemos
preparar os camaracLas chegaclos até nds, se ní.o d.amos.o exemplo, se continuamos a cometer
1iuãratismos, a clescurar tarefas o, a iarrçarmo-nos numa paúaceira cdmod.a ?

São os militantes c1a organização no seio clos CDP que têm de cond.uzir esta tarefa, sem a

qual os CIP não podem estár ao serviço da llevolução Popular s a preparação de novos elemen
tos que venham a enriquecer as filej-ras comunÍstas.

N§ã queremos dizer áom isto que a prática clos comités (por melhor,que trabalhem os nossos
militantes educando os elementos chelaclos até nís nos métãdos de traúalho e organÍzagão cog

"""tou, 
na crÍtiea e auto-crítica prãtetírias, na d"iscussío colectiva, no trcbalho d'e mas-

"'u)áá"sis"formarumrqÍ1itarrte.frnraro§casosissoacontecerí.Mas a organizafío estí consciente do papel dos comités nesta ques-tíg, no §ê11 q?P!i de 1o

selecciona6or e ã*rpo de treino, no seu pápe1 de organismo de transiç{o para a. f,iItr:agem
dos elementos mais avangad.os e abnegad.oÁr-que po.§sarão para outros níveis c1e trabalho, eg



quad,raclos pela organizagã.o. Nalguns sítios rl"o exterior as cond.igíes objectivau 
"To 

jopra
a nosso favor, pela ausôncia de conclÍç6es clue permitam um trabaiho no seio d.a emrgraçao,
no seio d.as classes trabalhadoras.

Seja nuns sítios, seja noutros, os comités têm um papel a d.esempenhar na constmçío c1o
partido : compete aos militantes d.a organizaçi.o nessa frente de combate d.esempenhar as
tarefas respectivas.

- FOHIMS ORGANTZATIYÂS E ASPECTOS D]i CLAI'{DESTTNT}A}E
Tod.os sabemos que una grande percentagem dos elementos d.os CDP sao refratírios, são e1e-

raentos legais com possibilidades d.e voltaren a Portugal.
Estand-o na nossa linha a selecçío e prepaxaçío, ao nível clos comités, d.e camarad.as que

possatx vir a ser enquadrad.os a outros níveisr-inclusívamente a níve1 d.a org. cornunista, te
mos -que toma.r meclid.as cle defesa em relaçÍo aos refrataÍrios nos CD, para quê náb se queimem
e nâo venham a pôr em causâ a futura miiitância no interior.

Se a isto acréscentaunos a prdpria repressão (fro;e nurna fase pouco ofensiva, mas 3í com
exemplos coneretos)aas polícj.as nos países ond.e estamos, podenclo com o tempo os ClPs serem
alvo d.e uma repressaTo mais frontalr !o-r qsl*s duas razdes é indispensíve1 ad.optar forrnr.s
d-e organizaçá.o que defend.am os refratáriob, por um fad.o, e os cornités no seu conji:nto, por
outro

Eviclentemente que os C.D. nío pod.em sor organisraos cland.estinos. },/i.as poden e d.even ter
forrras d.e cornpartimentaça-o interna, expôr rros i.rteo.ençães píUi"r= ca.maraclas desertores
ou ja qucimados, etc., que d.iminuam os riscos, garantind.o ao mesmo tempo o trabalho.Ora
isto é perfeii:emente possível. E tem vantagens inclusivarnente ao nível da edueaçao dos ca
marad.as recérn-chegad.os nas for:raas d.e trabalho compartinentadas e cland.estinas, criando-lhes
fráUitos que espelhara a sua experiência futura no interior.

IpYa-certos sítios, sobçetud.o ond.e nío híhegemonia poIítíca d,a noss& parte, os oportunis-
tas de outros grupos polÍticos tentarío manter a toclo o custo as forrnas associativas, abe-q
tas d.os comités, par& se servirem'd.as assembl-eias e aí desenvolverem o seu trabalho d.e sa-
Par âo titesno ternpo que conhecern toclos os elernontos dos comités, Aclui estío cIe braços dad.os
coln a polícia estrangeira e portuguesa, colorind.o embora as sllas posições com o argumento
d.a trd-emocraGiart.

,--- Nesia*a situaç6es, aIém d.a luta ideolágÍca a 1eva1 no seio_c1os co4i_tég, tôm os nossos mi-
litantes d.e persuarlir os camarad.as mais jovens à necessid.ad.e cle medíàaã d-e dãÍáÉar aóõhpa--
nhand.o Ísto com um trabalho cle educaç5o poIítÍca.

ITos outros casos, em que temos hegemonÍa política, é preciso avangar nestes métoclos d.e

organiaeção e clandostinid.a.d.e cle alguraas forrnas d.e trabalho, pois a repressáo (d.irecta, no
estrangeiro; ê ind.irecta, mais tarde em Portugal) nao é uma Ílusão, mas uma realidade con-
creta.

B

SOBRE IúOMS UI TRASAIHO DOS C.D.P.
0CEAana1i.so,nd.ooonstatoucertosârrosedefici.

ências nos rirétoclos de trabalho, e aponta a necessid.ad^e d.e:
- StqAg-§istegátigg: De certa manãira, a actividade dos CDP tem funcionado por arranquest

monento hí uma carnpanha, um bo-seguiclos de paragens mais ou menos longas. Nu1Í d.eterminad.o
Ietim, etc.; mobilizam-se tod.as as forgas, dj.spoem-se todas as energias, realiza-se a ta-
refa, hf uma paragem e pensa-se então na tarefa segrlinte, _0 CEA consid.era nefasto este nétodo cle trabalho, Ú firnd.amental a elaboraçáb de um plano
para um períod.o d.aclo, de algrrns mesÊs ; um plano com uma série de ir:-iôiati-vas previstas,
os boletins a sair, as campanhas a particÍpar, etc. ; tenclo sempre tuclo preparaclo para as
quest6es que surg'em d"e um momento para o outro.

- Permanênciap- §__4q0&g-: 0s comités nío podem estar c1e braços abertos para tod,a a gente
queffita1fazer,,o"e1ucçlo,d.etermÍnarquemsíoose1ernentosproYoca
dores e oportunistas, cleterrninar um plano científico de inquérito, a coneçar na permanôn-
cia e a continuar nos d.ias Ímecliatos, de mod.o a d,eterminar se o elomento recém-vindo me-
rece ser apoiado, sá o senclo se os cc.rnarad.as constatarem que e1e é um tipo honesto e dispos
to a d,ar & sua colaboração futura. lrlfo haÍque ter receÍo em rlar com os pés, frontalmente,
aos elementos suspeitos, contrad.itdrios, oportr-rnistas. 0,.princípio é este: rrNao estamos
aqui para encher pneusrt.'- Cà]atorpçío Intor-Coini-té,s: Tem sid.o pràticamente nula, llsta situação que ja-devia ter
siao1ongar.obo1etjmcomumnuncao,pareceu.Estaatarfr,odemui-
tas conlrad.iç6es locais d.e cacla cãmité, que seriam resolvid"as pela discussão e intercâmbj-o
d,e experiências, O CEA d.eu instruçães no sentid.o d.e ultrapassar estes problemas.

-Saiaa Regr;lar da treprensa o Coirespon+ància co* org.. iortq.i+, "!ce foram apurad-os va--

,io e is). ÂGosro 7,



CSCJI,AR I}TIEryüi sobre as .e].giçd.es

C.4lLrÀjIDilS

0 ed.itorial d.o G.P. no 1! 1ança um d.eterrninado ntímero d.e palarrcas de ordem que os ma:::ris'
tas-leninístas portugueses d.evem ad,optar face à fantochad.a eleitoral que a burguesía fatí
este ano.

Na prineira Linha d.essa luta eontra o fascismo e o reformLsmo, em d.efesa dos interessês
d.o proletaria.do e do povo, estáo os militantes d,a OCMLP (O C. do P").

Para que êssas paLavras de ord.em Iança(as no G.do P. sejam levad.as à pratica, não basta
d.istribuir o jornal e explied\as às massas, mas é absolutamente ind,íspensaível que mobilize
mos as nossas pro'prias forças (d.e acord.o com um critério baseado nos prineípios d.e que d.e-
vemos eontar oom as nossas prdprias forgas e de gue devemos preserl/ar as nogsas forças e
anÍquilar as d.o inimigo).

Esta batalha contra a burguesia fascista e reformista nío pode ser êncarad.a como uma ba-
talha d.eeisiva, mas tem de ser vista dentro d.o quadro geral das nossas tarefas enquadradas
pelo nosso objectÍvo central que é a oonstruçáio d.o ?artid.o. Isto quer dizer que nesta bata-
tha d.evemos partlcipar (e empregar forças) até ao ponto êm que isso pode ser contributo po-
sitlvo para novos avangos na eonstru.gáo d.o Partido, mas não d.evemos âvançar mais quand.o se
eorrem riscos d.e prejud.iear o desenvolvimento d"essa tarefa central.

Ie aoord.o eom a linha d.e massas m-1 maoÍsta que defendemos, nesta batalha anti-eleitoial
d.evemos mobilizar as massas trabalhad.oras - operdrios, canponeses, soldados, estud.antesrin-
telectua"is revoluoionirios .

A d.ifusão d.as palarrcas d.e ord.em da 0.C.I,,[rL.Pr no seio dag massas so'tera-resultad.os pri*i
cos para o nosso úovinoento, so'oonseguira'na prítica frustrar os intentos da burguesia se
for aeompanhada d.e urn trabalho organizad.o, planiflcad.o e dirigido que organize os elementos
avançados das massas e mobilize as largas massas para o boieote à farsa eleitoral, Esse tra,balho nâo ira'por d.iante , não sairí do pape3., se nío formos noÉ prolrios a fbmentcÍ-Io, de-
senvolvô-Io e enquailra'-1o, pois como sabemog não é espontâneamente que as massas se lançam
na luta política.

0s êaroaradas d.evem or!.entar o trabalho anti-eleitoral em d.ois sentid.os3 -Í- Sob a palawa de ord.ems ttrTo Às m,EIÇ6ES BURGUEAS - u\,[ FRI}üIE PELA ffir'ro],uÇÃo P"oPirhr]1..
0s eamarad.as d.everão d,esenvoLver a prop&ganda revoLueionária em virios aspeetosI

a)- contra as eleições burgue*Tl o ãorioter demago'gico das eleigdes, contra, o eleÍtoralíg
mo anti-popular, onti.-revolueionarro.

b)- Contra a propagand.a reforrnieta d.a C.D,Er e outras dem" IÍberais.
c)- Contra a p"opagand.a política d.o faseismo, colonialista e assassina.
d.)- Contra tod.a a esoumalha ultra-reaeeioníría d.os monfrquicos, etc.
e)- Contra os oportunistas que d.e paleio apregoam posigdes anti-e1eÍtoraÍs (abstencionÍs-

tas) mas que na prdtioa sío incaprreã ( n rreã 
"ãqoer 

estáo interessad.os)em mobilizar as mas
sas , e que portant-o apenas d.esempenhan o papel- d.e d.eixar as mãos livres aos eleitoralistas
e d.e tentar d.esviar o proletariad.o e o povo da justa linha de boicote à fantochad.a eleitoral,

f)- Contra. as lÍnhas rad.ieais-burguesàs que tentarão certament-e opôr às eleiç6es a sua po-
1ítiea bombista, na tentativa d.e d.esviar as massas da linha política justa.

g)- &n defesa d.os interesses imed.Íatos d,o proletariado:' por aumentos d,e salirios, por saIírio igual para trabalho igual, contra os d.espedímen-
tos, eontra a eriminosa falta áe-oond.içdes d.e segurança no tra.balho, contr'a. a intensíficc.ção
d.os rifunos d.e prod.uçíoe pela melhoria geral d.as conàiçíes d.e tulbalho, contra o deoemprego

-na juventud.e, oontra os eastigos.
h)- En d.efesa d,os interessês de elasse d,o proletariado:

oontra o, opressão e exploragío capitalista, contra o revisionismo. Pela const:ruçáb do
Partid.o, pela Revoluçío Popular dirigid.a pelo proletariado, pela construção d.o socialismo.
Pelo COMUNISMO.

i)- Uo d.efesa d.os interesses gerais d.o povo:
eontra a carestia d.a vid.a, contra a miséria, contra a guerra colonial assassinar con-

tra. as póssimas eond.igõbs d.e assistência, contra a d.ominaçío imperialÍsta, contra a d-itad.u-
ra fascista. Pelo regresso d.e todos os soldados até ao último homem. Pela Democracia Popular,
pela reforma a€:ciria - a terra para quem a trabalha. 0s bald.ios ao povo,- 

i)- Pelo regresso d-os tra"balhãdo"e" fo=çados a emÍgrar, por condiçíes d.ignas d.e trabalho
para todos os trabal-hadores portugueses, õontra as cãnaigõãs de vidà e d.e trabalho miserS.-
veis gue os forçaram a emigrat.

ir-'C.r1t="-" áup1a escrayatura d,a mulher, por creches, infantírios, assistência matemg-ig
fantit, cantinas populares, lavand.arias centrais, contra a d.Íscrjrninação no trabalho' Pela
participaçio d.a mulher a todos os níveis da vid.a nacional'



m)- eontra o xÇcismor pela amizad.e entre os povos.
n)- eor um ensino ao-sãrvigo do povo" Contra o ensino burguês, contra a repressfo burguea

nas.escolas, contra a seleeção fascista dos exaJnes,
o)- Contra a opress§o militarista fascista dos xicos. Justiça popular aos xicos.
ff- Para organizar as massas e as mobilizar activamente sob a palavra d.e ordem rrNió às e-

1eições burguesas, em frente pela Revoluçío Popularr', no senticlo d.e boiootâ.r a farsa eleito
rtl, devemos la.nçar uma orgâÍIizaçío de comités revolucionírios d.ispostos a boicotar as elef
çã9s, combatend"o o fascis*ã e o ievisionismo sob as palavras d.e ordem da 0,C.1,[,L.p. (O C.aã
P.) , que d.esenvolvam a consciôncia po1ítica d.as massas po,ra esse combate, as organizem e d.i

'i":: 3"Í31;rn;, clesses comités unr"*or recn:.tar nr"**rr*o" conscientu* u" que as eleições
são umo farsa montad.a pela burguesia, de que a participaçío nas eleiçíes ,roá mold.es pràtgg
didos pelos revisionistas é cnti-popularn reformista e vai contra os Ínteresses da classe
operíria e d.e tod.os os trabalhad"oreã, é a,nti-clemocrítica e colonialista.

Para os comités revolucionários anti-eleitorais clevemos mobil-izar os simpatizantes mais
avançad.os quer d.as fábrÍcas, quer d.os bairros, ilas escolasr 94tr!os, quartéis, etc. , cap&-
ze,s d.e opor aos fascistaê e revisionistas a linha da revoluçío popular de boicote às elei-
ções.

Untre os elementos que constituem a base nas ClEs hí um grancle mímero que se opõe a mui-
tos d.os pontos d.efend.id.ce pelos eleitoralistas e que em resultad.o d.o trabalho no d.esenvol-
vimento das contradiçôes entre asrrbasesrt e as rr";lrr1-uil poclerío ser cproveitaclos para o nos
so trabalho anti*e1ei.tora1, nomead.amente d"entro d.os comités revolucionários anti-eleÍtorais,

Devemos mobilizar os comitós operírios para o lançamento d.os C.R.ri.E., nío transformando
d.e maneira nenhuma os C.0.s en C.RrA.E.sl rno.s Levanclo os militantes dos C,O,s a fomentarem
a criação c1e C.R.:\.E.s com novos elementos avançad.os clas massc,s nas fábrícas e nos bajrros
que aÍ-nd.a nao estivêssem enquad.rad.os a nível sÍndical pela O.S.V. lhn d"os aspectos de que
reveste malor importância o 1ançamento d.os C.R.Á.1i.§ é a possibiliclacle d.e serem enquad.raclos
rrovos ad.erentes à linha d.a Revoluçío Popular, que podem posteriormente pela acção dos nossos
militantes e simpatizantes vir a trabalhar d^e umc forma organizada, seja a nível sind.ical,

--E'éf,ã-ã-nfirel- com[ntsta .
0utro aspecto importante d.este tipo d.e trabalho é'a experiôncia que ganham num trabalho

d-irectamente político tod.os os camarad.as que nesta fase desenvolvem fundamentalmente um trg
balho sind.ical "
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