
Á\GITAR A ISANDEIRA VERIVTELHA
PARA MILHOR A COhdISAIER

Propomo-nos 4este d.ocumento explicar a tod.os os camaradas da 0rganização , especia!
mente no exterior, as contrad.içães que separaram o ex-núcIeo José cle Sousa do grosso

.ada Organização, o gue cond.uzÍu ao seu afastarnento no actual processo de reorganizaçã,o
no ex'l . .'i-or.

&n }ezembrc, a nirecção dÍrigiu-se a tod.os os caraaradas do exterior, intervÍnd.o na
soluçâo d.as contradiçdes lnternas principais do momento da organização no sxterior. Â
d,irecgão.anaIÍsou a evoluçáo histdrica da organizaçío no interior, e o desenvolvimen-
to d.a alia,nça militante com r'0 Cil, assim como a luta id.eoldgica eom os trotsklsta§,c!
sÍonistas, anal,isando em seguj.da as prÍncipais contrad.içdes em torno da Luta ideoli4!
ca sobre a Reorganízaçã,o no Exterior e a questâo cla }irecçáo Política.

Nesse texto, a d.irecçáo, apoiand.o-sê Íl&s posiçães anteriormente defendid.as pela Í"rn-
prensa. de trO Cí', pela C.I.-O GrÍto d.o Povo, e pela R.D.C., criticava as posiçdes opog
twristas que d.efend.iam a necessid.ade de rmo, ttconferêneiarr eomo soluçáo imediatar c[on-
êe sàiriaã futura d.irecção cla Organizaçío. Procurirnos analisar e dãmonstrar o catác-
ter oportunista das posÍçdes d.os núcleos cla Sudcia, d.a RDN, d.o Soeretarj.ad.o tla §]N .e

do núc1eo J.S" (com ligeiras variantes de umas para outras), mostrando comb todas es-
tas posiçôes estavam r:nid.as no essencial : reformar o federali.sno, não aceitar a díre
cçSo do interior.

A direcçá'o, eonsid.erand^o que o fed.eralismo em que viveu a organizaçío no exterior
estava IÍquÍd.e.d.o histôricarnente e pe-la consciência revolucioníria dos mil{tantes, de
Liberou a d.issolugáo poIítica d.os ãúcleos e orga.nismos do exterior, e una consulta ds
mocrdtica a tod.og o. *ititarrtes d.o exte-rior, pãra a nonreaçío de um Comité d.e Apoio que
procederia à reorganir.ação d.o exterior, num estilo d"e t::abalho m-I.

rl prítica d.emonstraria se as posiçdes da d.irecção eram justas, e comespondiam ou não
à consciência revoluciondria d.os militantes.

À resposta a esta seg:unda questâb, pôd.e constatar*se pela glo:'a1id.ad.e das respostas
dos carÂaradas d.o exterior, manifestando o seu ::egozijo pela Deliberagío, assino como a
d.efesa consci.ente das posições d.a direcçío. 0s camarad.as d.a Suéeia auto-criticaraar*se
d"as suas erm.d.as posiçôes,

Àpenas un grupo ae úilitantes se coLocou em arrtagonismo com a direcado,
do e cLanficand.o as suas posições oportuni.stas anteriores : os mil-ita,ntes
José de Sousa (à excepção áe t*, que aderir-r às posições d.a direcAão).

do no interior -J_giggg?"io§agáo,-Sg={914ç6o,
à Rerstruturacão da Orsani- e posteriorrnente nurna cartar. os milÍtantes do NJS ma.

ãI3ãstararü seu r"ffipeiã-posig6'es da Direcgio e pela Deliberaçío, coneid.erand.o
esta como uma manobra de recu'oeracá'o oportunista e denunciando 'ra falsid.ad.e ê a dê-
úrg"si" +iiiq"ã" p, Il"*p@-i;ffiF'.

Perante ""** ,o",rgão **r*áoi"a, a Direcçío e o Comíté iLo Exterior de Apoio(conscieg
tes d.e rep::esentarern a r:nani-mid.ad.e dos camárad.as) d.ecid.irarn manter os eLementoe em cag
sa fora d.o processo de reorga,nizaçío, pois eles prdprios manifestarr,E o seu antagonis-
mo. Proporno-nos neste docrmento anali.sar as últimas posiçdes d.o ex-NJS, êxpressâs nê§-
ses textos, e tomar um& d.ecisão cl.efinitlva sobre os elementos d.este ex-núcleo '

Soma.nos em conta.que a crítica aos aspêotos fund.amentais d.a tese conferencista defen
d,i,d.a pelo núcleo 3á,foi feita no d.oeumento d.a }irecçáo e por outras estmturas no -pro-
oêqso de luta id.eoldgica ató Dezembro.

É no entani;o importante realgar que nestartBespostatt o NJS nío sá mantém as mêsmas po
s1ç6esr:como envered.a por um p"o"e""o rle e:p1ícáç6es, análises histdricas e,traprofun-
d.amentosrf êm quê se âfund.o. ainda maÍs; contrad.izendo-se fLagrantemente em varÍas pa§sg
gens, e tl,emonet::and.o a sua, ve:rd,aileira natuyeza oportunista.

1- Irogo d.e inícÍo; abrem o sêu extenso documento com uma citaçío d.o C,C, do P.C.C.rque
termLna com a frase: t'No quad.ro d-uma orientação g:eraI unitária, os ca,maradas revoluci-
ondrÍos devem, eom vistas a reforçar a, unid.aàe, evj.tar as d.iscussões seúl firn sobre a.s

r.d '- lquesroes Becunoari&srr. (Decisío d.ó c,c. do P,C.C. sobre a-Grand.e Revoluçáo Cultura}
Proletária - B d.e Asosto 1966\,

Claro que esta cifaçío "í "ár.rn 
para enfeitar. No decorcer c1o terto, -dío míltipLas

provas clãsse desvio, árrrastâ,nd.o consta.ntemente a d.iscussío para quest6ós paesad.as, ou,
ã qoe á pior e mais desonesto, para contrad.içdes entre outras estruturas, 1ançand.o uúra§

desenvolven
d.o ax-núcÍeo

c1a
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contra outras. Â f::ente d.aremos exemplos cohcretos d.isto.

2- &n seguid.a, citam os camarad"as e organi.smos a quem o toxto é dirigid.o. E aqui começa
-'verdadeÍramente o antag:onismo, ao quererem afirmar a sua recusa à Deliberagão d.a direc-

çío, ao quererem afirmar a sua ind.epend.ência em relaçáo à d.irecçao, ao arrogtlrem-qe prg
sunçosamente. no d.ireÍto d.e se C.irigirem aos camarad.as d.os organismos intermédioe ( ! !) e
d.e base ( t t t) da nossa organi.zação no interior, aos camarad.aÀ d.os núcleos no exteàior( r)
e aos camarad.as d.as comÍssíes no exterior ( t ),

Âqui estd a primeira maniÍestaçío d.e ind.iscÍp1ina, de recusarem aceitar a ôirecgáb.
Â tesposta e]lr. à Direcq#o..- e nío a torlos os militantes. Hí aqul ,rm nítido propdsito

de romperem com a disciplina organizativa, de manifestarem a sua ind.ependência, fora d.as
reg?€rs da d"isciplina interna.

Para os nossos JS, c. crítica política no seio de uma 0rganizaçío nao pc,ssa pelas vias
do centralismo clcmocritico e d.as notrmas de organizaçío e funcionamento interno.

h boa maneira trotskista e clos marxistas legais, pam eles no seio de rrlna. org?Lni..za4áo
faz-se e diz-se t-ud.o o quo se quer d,e qualquer maneira, pond.o-se em prítica nío a Crí-
tica e a Âuto-Crítica Proletárias, mas a d.egenerada I'Liberclade d.a Crítica't dos oportu-
nistas, que Irénine soube bera combater na célebre obra'tÇhre Fazer ?",

Para o NJ§, a Direcgío náo exj-stc, as deliberaç6'es passa,in-§e em brarreo, com base no
princípio oportunista d.a itliberdad.e d.a Crítícafr.

5- llais à frente, referind.o-se à luta ideolíg'ica no exterior e à posiçío da Direcçío d.e

consÍderor que tro actual processo de luta ideoldgÍca , chegou no fund.amental ao fim e
que hí que colher os seus f::utos, no oaminho d.a transforrnagío organíza*,iva e político-
-id.eo1o'gica d.o exteríor'r, declaram que o processo d.e luta id.eolo'gica no fund.amental nío
chegou ao fim, 'IAI$IES PELO COIü}RÁhI0 ESTAVÀ /iPENAS }to INICI0" ( ! ! !).

Ustá à vista o prgpósito do núcleo d.e eternizaÍ a luta id.eolo'gica, sabotand.o a reorga
nrzaç6.o revolucioàí"i".

Â seguirmos esta.s ideias, aind"a hoje estaría,rnos a dÍscutir, d.esvirtuand.o completa,mente
o caraicter comunj.sta da luta id.eolo'gica, que se transforrnarÍa em discussío acad.&lica e
teoricista.

Â que nos levarj.a esta posigio do nícleo ?

h liquid.açío c1a organizaçío 9o exteriorr,à.perpetuagáo d.o impasse, à desmobilÍzação
d.os camarad.as, ao aband.ono d.o trabalho político na emigraçío. Nr.una pá.larrra.: voltar ae
costas à Revolucío.

Como é po"sí.rãl afirmar-se, ao fim cle me ses d.e discussío política, que a luta id.eold
glca. I'ESTÂYiI ÀPENAS N0 INICfOil?_- d rrm ôesôaramento e uma traiçáo miseríveis, que visava,rn a liquidaçío d.a organizaçáo no
exterior.

Esta é trna d.as posiçdes mais graves e oporftunistas d.o NJS.

4- fu seguid.a, para reforgarem a sua posição buscando argumentos, ded-icarn-se a ânalisar
as estruturas qlte interviera,m activamente e as que não intervlerom, concluind.o que rtO

ilvIO3IlISMto pRÀrIC0 E I}EoIoGICo (FoI)Â N0Tir DETEzuIN/iÀIlE N0 AilX§E Am'ERE A0 GRoSSo DOS

i\IILITA]üIES NO EJS'ERIOR'i e que. "S:.LVO r; C.I., ry S SU"IS I]\TIERVENçõES, BU'Í C0]/i0 A RDC, OS

NÚCr,gos D,\ sdcui, 0 N0ss0 NÚcrEo E 0 spNP, wíro uouvt P.,\BrrcrPriÇÃ'0 EFrcTIvÂ NA tlm,t IDE-
oL,dGICÀ, N0 FI]NDi$,{81{rÀt, SEI'ID0 .',r p.,.RTrCrP.i,ÇÍO DE OUIRAS ESTRUTUnÂS LmnÀMEME FoEIúit 0u
§mli COIISEQIIIDíC I:\S CONCREIAS!| .

Está à vista a demagogia desta aní1ise, ê o seu propdsíto liquidacionista.
0 facto de vaírias estruturas náo intervirem 

"o* 
áo"*oentos, nío significa que nío es-

tejarn atentas e que não participem. /rqui hi vCrias'coisas a, conside::ar:'-i;i 
no-i; i"s"i, irá " i;; "; àont" á prdpria diardctica de uma luta id^eoto'sÍca, que nío

foge à lei do desenvolvimento desigual. Expliquemo-nos3
d perfeitrnente id.ealista pensax-se que na vida interna d.e uma organ'izaçi,o, tod.os os §e-
ctãres inte:sréem igualnente, todos os sectores se sentem igualmente mobÍlizatlos para in-
teryirem em todos os processos. Era bom que assim fosse, mas sd com um avanço d.o trabalho
político se atingirC uma situaçáo de.inte:srençá'o activa e ôinâmica d.e tod.o§ os sectores.
Nesta questão, o Centralismo Democrítico e umc Direcção L{-L sío fundamentais.

À53aa aqui, e nas conrl"igões concretâs do exterior estand"o a orgarizaçío espalhad'a por
diversos pri"*u, compreendu-se qou nos centros onde as contrad.Íçíes nío rebentararr üire-
àtamente (U*, fáforrdà, Grenoblef etc.), os camaradas nío interviessem tío activamente.
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0 que nío significa que
sectores mais afastad.os a

nao
IUnA
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participassem. li soluçáo d.esta eontrad.ição - rle levar os
participagáo:dinâmica na vÍda da orgenlzaçfi - I1âO §e fe-

r. da_ lutajd eglsígica. _gae psta§.
Apraíticajioveniad.enonsti'';@e§esucedemàreorgErrizagõo.
?') :Se tivermos em conta as cond.içdes organÍzativas e a expexiência concreta d.o erüe-

riorr' nomead.amente em lutas id.eoldg:icas anterioreÉ, pode considerar-sê como um signifi-
catirp salto em frente a partieipagio activa das estruturas referidas peLo NJS. Á1iís,
terüa-se em conta que algumas delas representarn graad.e número d,e camared.as, reflectinêo

Jas d.iscussões em muitos sectores ( g*, R.D.C.).
5") Se vdrias estmturas e carnarad.as nío interrinham activarnente, eecrevend.o papéis e

d.ocumentos, não slgnifica que estivessem a dormir, ou nlo se interesEo,§sem pela l.I. err
curso

Signiftca sim que eetavarn numa posiçáo honesta êe andlise e estudo d.a situação, aoei-
tand.o as posigíes justcs, ou aguardanclo sem orgulho o aclareamento e a evoluçío tlgs cog
trqdíç6Fs. Estc é uma posigio honesta, que se opde à posigío oomeirista d,e [uerer falar
a propoeito de tudo, sem saber nrultas vezes do que se falar' ou entrando'em conlrad.igõ'es
sistemítícas, apenas fa.ra maxcar balofamente umá posigío.

Âinrla para reforçs,rêm esta argunentação, na tentatiya de liquiêárem a organizaçáo no
êxterior, perpetuand.o a luta Íd.eolo'gioa d.e uma forma teorioLsla e acad,ánica, deoJ.aran, a
certa altu:ra que "Â {EGIn\trnTIÂç.[O r,rCAAA ii FACTo§ CoNCii§I'0§ Sd nnn5O rÂnDE CoMEçCIü Á SER
Í'ErÍI'Â" e ooncretanente r'"r'iCERCir IÀs 00IITRAIIÇ6ES-QIIE ppos 0S cISr0NrsIÂs Ào.GRo§so DA 0.
NO Il\rIERIoR E EXfDRI0R, ESTE rIPo DE ancrnmi,rfaçÍO sdFor FEIt0 ür,rr3nir.numB,..tt.

lÍo seu desespêro, os nossos JS fica,n,cegos, e nío vêem a realid,ad.e. Como podem d.izer
uma coisa d.estas, quando a luta contra os cisionistas se pode considêrrm ün bo:n exemplo
de participaçío d.a base, apoiad.a em factos concietos e mú1tip1os oco:rÍdos. côm grand.e
número d.e camarad-as e em muitas estmturas, dand.o origem a uma. sério d"e terkos d.e d.iver
§os ox8â,llisrr..;s ? [c1o." )s calnarad.as se recoriem d.o texto d.a equipe X, d.a e_quipe de pp^
ginação, d.a C.In,prensa, d.os camaradas de rtÂ Cômunatt, cla carta d.a C.I. ao núc1eo À Comu-
nar 

-d.a 
C.trbcterior. , , ,

Não, caros JS, nío é por aqui que o gêto vai às fil-hoses !

5- en seguid.a, d.bd.ican,-se a uma sérÍe d.e provocagdes à Direcçíor euê a1iís se estendem
ao longo d.e tod.o o texto.

o núàteo tem o desca::amento de afirmar: 'tii DfRECC.io lo INT§aI0R Â0 EvIirAB FÂZEB 'tilhn
De0srÇ1i0 Mruucrostr Dos Fitcros',ivÂo FÂz ui\[/i ExposrçÍo cr,laÂ Dos v]íÊros pRocrssos mGsrrl§
.TBS E D0 SEU ENCÂDE/'1[8NI'0...0 QuE NoS EVISÂRIÁ 0 rmmo E 0 TRÂ&{tH0 $I§ fmflo§ ]E ÂNDÂR-
'a pnocuni DEtrEsr.

Ora veja-se tát 0 núcleo náo tera tempo a perd.er! &n compeneaçíor- pouco se lmportarn de
fazer perd"er tempo à direcção e ao conjunto da organizaçí.o, que já perdemoo bastante ten
po, até de mais, com a análise e a crítÍca às atitudes sabotad.oras.- 

Íün 
"eguida 

nío têm papas na língua, e entõo é a provocaçío directa à direcçío t .
"ir IMEhÇÂO IÂ DIRECçÃo nO nIIERTOR DE ÂCiiBÀR CoL[ 0 ,tC[{Lr.L PRoCESSo DE LIIIJi I}E0I0GI-

ío)...ürrLrzÂNDo Pory vuzs IE u& ltú\CÂ D[ QI,,úQIIER II,INrEIRÀ (subllnhado nosso. d"a dÍreccão)...ImmIZÂNDo POR vEzffi ]E UI}]LI I\41\-

}'IEImnhad.onoSSo'd.atIirecçío)virhúSDÀSPÂSSAGENS(aostextffi
circulàiarn indernamente ) " .

Â seguir expdern o objectivo d.a 1* parte do seu documento:
,,DEI§III{CIÂR h tr'ÂLSIDÀ}E E 1L }B;LiG0GIÂ UTIITZA}Â PUL! }IRffiÇ,r0 D0 IlmEAI0R..,r' para q,-

cregcentarem:
fimm r{ÀNo3ru TIPIC.| }0 opoRTlnvrsÁ0, co}Í,sIsTE m{ TRÀIÁR Âs P0SIÇíES co]flI'R.{íRr.rts, tuío co-

M0 ErÁs sÃg (arnaEIÍDENDo-rms Â suÀ ássÊNcrjl E çor\isrDEE/,ND0-as gtsrônrcaunmn) ú,a.s cono
EtÁs poDERÃo'prlREcEB (swrnrrcil.lÂfomn), r§T0 d, ronrurar-sn Â§;íçuas TURriAs PÁRÂ qüE ]tÍ0
SA YEJA O FIII{DO }O TAGO.

PoR ESTA BAZÃ0,Ç0M0ÇÂM0S poR EreôR CLAAÂlimIürE ÀS NoSSÃS poSrÇÔ'BS, Mos[ilr]fDo 0S SEI,§
Ê,nno§ E YIfÍIlDeS, EYIIÂND0 ASSIM C/rIR i{A PR0YOCAçÍo".

Camarad.as: 0 que é isto senão uma provocaçâo nítid.a e directa à d.írecção ?
O que é isto, senâo um atestad.o de clesc.onfi&nça passad.o à dÍrec1áo ?
Itrn organismo que acusa a direcçáo de "T0RNAR *1S ÀGüAS TU§".-AS PA&i QtlE NÀ0
SE ifEJÁ O FUNDO D0 L.\GOrrr gue esti a fazer senío isol-ar a d.irecçío, dividÍr

a orgârtizaçío, cortar 6 ,'rgani.zação d.aquilo sem o qual uma organizaçfu revolucionárÍa se
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entregêria nas míos d"o inimign - a sua cabeea ?

Maís à f:rente irío d.izer quê a direcçío "im,t vtllo Â Dm'rNrR uL4,!, LrNHrir por,írtc;r us-
SEI'ICIÂL},&N[E M-f,r'. 0 gue é isto, senão langar poeira e confusáo aos olhos d.os camara-
das ?

Dá-se uma no cravo, outra na femadura. Por um 1ado, elogia-sê, namora-se, mimosei-
&-§e a d.irecçãoird.o interiorrt. Por outro lad.o, acusa-sê esta direcgío de opórtunismo,
d.emagogia, eecupers.gâ'o, de I'TuRvi,A iis tiouiis piin.i eIIE M0 SE VEJA 0 r'i[vD0 ]0 LAGo".

Ca&aradas s li confj.ança numa direcção ( qr"- se ad"quire pela cond.ugão do trabaltro pg
Iítíco e a aplicagáo d.e uma IÍnha revolucioníria, cumprináo as tarefas fund^amentais ãe
esda fase estratégica, fazend.o avançar as nâssaa em frente pela Revolução Popul-ar)rnão
pod.e ser posta em causa levianamente, Uma direcgão que, seja em quê momento fôr, aplÍ-
ca em relaç_ão aoe militantes como em relagã'o às massas, manobra-s te recuperagáo opor-
tunista, náb potte estar em cond.iç6es d.e d.efinir "r:ma Linha potítica essenolalmente rn-It,,
náo pód,e edtar nem mais r.un dia à cabeça da Organizaçío Revolucioníria cl.o Proletarlad"o.

i. posiçáo do IrTJS marca um antagonismo com a Organizaçío. 0 propdsito d.o níc1eo tLe
conciliar o inoonciliível, ou seja, defend.er a d.irecçío e atací-ta em pontos fund.a-
mentais, é uma pooigãb que, a consentirmos ne1a, ]evaria à divisío no seio da'Organí-
zaçãor'à criação d.e tend.ôncÍas, ao fraccioniemo. Porque uroa Organizaçú que nío tenha
internamente uma d"isciplino, d.e ferro, ê uma unid.ad.e id.eolígica; que ábrisse preceden-
tes nestas d,uas questdes, não pod.eria d.esenpenhar o papel de orgênízaçí.o ôe vanguard.a,
defensora da linha do proletariad.o, sucumbiria necessàriarnente na Luta d.e Classes, não
marcaria a sua posiçá'o d.a defesa ind.epend.ente êo Froletariado, pois no seu seio esta-
ria,m reuniêas as cond.igões para as mais variadas tend.ôncias. Eis um princípio elemen-
tar d.o Leninismo e d.o Pensamento líao-Tsé Tounp.

A citaçôorque o núoleo faz no início,do texlo da Revolução Cultural onde se 1ê : 'rir
minoria deve ser protegid.ar' - não significa aceitar a institucionali"zação no seio d.a
0rganizagío d.o Proletariado d.e uma tend.ência ou de uma fracç6'o à maureira trotskista,
mas sim que na luta id.eoldgica com as concepçdes d.iferentes no seio d.a 0rganizagío Rg
voluciondria, esta d.eve ser esgotad.a e levad.a até ao fim, d.entro dos princípios mar-
xistas-Leninistas de lJ:lid.ade-Crítica-Unidade e de Confiança L{ilitante, uniclos no dese-
jo d.e uniilad.e, com os olhos postos nos superiores interó.sàes d.a RevoLufla,o e na defesa
clos interesses d.as massas e d.o proletariad.o.

ilceitarmos os JS d.entro da organizaçí,o, sem uma com$I-sda auto-crítíca comunista (na
teoria e ta prítica) é um contrãserrso, serj.a abrirmos o can,ínho à divisão i.nterna, à
liberdad.e tl.e tend.ôncias, à criaçío de uma minoria; e prosÊeguin§.o, à defesa d.e duas !!
nhas : a proletária e a burguesá, no seio da Organj.zação.

Sería uma txaição ao proletariad.o', seria criar as c-ond,ições para que e linha burgue-
sa vingasse sobre a proletária, seria tralr os princípios d.e organizagáo d.o Marxismo-
-leni-nismo, que condenam tod.o o fraccionismo d,e inspircçío trotskÍsta.

Mais perigosa ainda é a posiçáo d.o NJS ao tentar concíliar o antag:onismo, elogiando
a d.ireeção, consi.d.era&d.o que esta tem clefinido r.rma lÍnha no essencial m-1. Corüecida
marrobra esta d.e agitar a band.eÍra vermelha para melhor a combater,

0 mais perigoso inimigo d.o proletariad.o é o que pretende passar-ae por seu arnigo, por
clefensor dos seus interesses.

;t tentativa d.o 1YJS de concilj.ar o inconciliíveL não passarí, como náo passou. r'i 0r-
ganizaçío rnanterd a unid.ade e a d.isciplina férzeas, d.ebaixo d.as band.eiras d.e Marxr&:-
g:ê1s, Lénine, Estaline e l,{ao tsé Toung, nío admitind.o qualquer t'liberd.ade de críticat'
oportunista, qualquer conciliaglo, qualquar tendência ou miaoria institueionalizod.a.,
por mais que eIa se apoi-e d.emagàgicamente nos princípios d.a Grand.e Revolugíô Cultura1
Proletdria. Pois a Grande Revoluçío Cultural Prolotária é o exemplo vivo da defesa in
transígente cla linha proletairia à d.o Partido do Proletarj.ado contra tod.a a espécie dã
poeira e concilj-agáo, contra tod.a a perBetuaç5o d.a linha burguesa e dos Beus represen-
tantes no seio da Organizaçío de vanguard.a.

6- ReferÍnd.o-se em seguida ao terLo d.a Direcçío d.e Dezembro, na parte referente á, er'd-
lise da evoluçío histo'rica d.a organizaçí,o no interior e relaçíes militantes côm "0 Cr',
d,izonúcIeo; -

nÂ DIRECÇ/iO 30 I1rrrI'ERIOR F;lZ 1[,[ SRüV]I HISTORTÂI D0 NÀSC$.ffiMO E DE§EISVOLYfiIE}üI0 ]0S
Gnupos QI]E vIEfft{ Â C0NSTItIrIR O "SECToR N0RTE"D/r oRGriNI&lÇÍO, QUE NO SEII DE§DNVowI-
I\flOlfIO SOII§ERÀ}i iI^I,;'iItGÂR r1, SÜÂ ACÇÃO À OUTROS SMTORES DO PiiÍS. 

.)i 
POI]CO TMIPO Â §{',i }I-

RmçÍo ÂL/rffiou-sE Â TODo 0 II$IERIoR, D.rüo 0 ,ESÁ?AREC]}Tm}ü}0 IOS 01]In0S SECToRES IA 0R
GANÍ2,',ÇÃ0".

No nosso documento d.e Dezembro, na la-§ol-q-Uqrg14gl es"revíarros êrpxessamente:
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íflnfortnamos os carnarad.as d.o Erüerior que é totaLrnente falsa a nossa íd.entifÍcapío com
a ttzona norte't ou com qualquer outro sector geogrírlco específico do país. Compreend.g
mos a§ razdes que levaram certos camarad.as a, serem lnd.uziáos neste êúott.

Canarad.as : Compreend.ía,mos as razíes que levararn certos camarad.as a serêm Ínêuzid.oe
nesse êmo. Mas d.epois d.o nosso esclarecimento, jínáb podemos compreendêr, ou antea,
aceitar.

Porque conpreender, cômpreend.ernos o que pretend.em os JS com esta afirrnaçío. Todos os
camarad,as saben que o sector de ttO Ct'd.a zona sul 1 caiu nas gâmas d.a Pid.e, E então
os noesos JS, sem s€,,berem (como eles prdprÍos declararn mais à frente no seu doormento)
quais as.forças efectivas da 0rganizaçío no lnterior e o grau d.e imBlantação nas vírias
regl6ee (que náo pod.em ser clivulgÊ,das nêm nunca o foram exaustÍvarnente por razõ'es corn
prãensíveis), tenlam Ínsiilrs.r que 0 Grito d.o Povo I'alargou a suâ. airecçáo a todo o Ín
tetiortr, ou seja, na id.eia dos nossos oportunistas, serriu-se d.a qued.a de'um sector, pa
ra rêcupêrar e'rtomâ,r dç assaltorr(na IÍnguagem d.os cisionistas - 1Iêr d.oc.: ttRaz6ês de
Itrna Cisáotr)o que restava d.a organizaçd.o no suL.

Esta provocaçfo ultrapassa tod.os os l-irnites, e é inspira.da pela VISíO BInROCIfÂ6ICA E
DmfeISfÂ da Rávoluçáo. Longe da luta ôe classe§, e no seu desespêro àe nío terem o
contrôle concreto ila organlzaçío no i.nterior, imaginâm que o trabalho revolucioruírlo
conurrista é feito d.e.golpesr euê uma organlzaçío que t'd.eflne uma linha no eesencial
m-llt.procura oportunisticanente recuperar sectorês, e no sêu id.ealismo, pensam que é
posgíve1 cle um ,mc,uento pgra o outro 'talarga.r a d.irecçá'o a tod,o o interior,r,

Iina d.irecçío burocrática sem reflexo na luta tle mâ.ssâ,s (e portanto sd no papel ou na
cabeçâ. dos burocretas êaqui ou do exítio) talvez ! ün bom exemplo disto, é o Pr0ild.e P
(ttr-1tt)r euê se auto-satisfaz pela sua trd.irecçiort sobre a luta d.o proLetariado en Pog
tuga1.

Ivias para nds, Connrnistas ltiarxistas-LenÍnistas, gue não vemos a formaçío do P.artid.o
fora d,a luta d.e massas, que d.efenôernos e. temos posto em prátÍca quê s6 no trabalho ôe
massas, no seio do proletariad.o firndamentalmente mas nio so', su:rgirio e gantraráo er(pe-
riência os quad.ros que fo::nrarío o partid.or ê o Organizaçío que terüra una autêntioa d,1

recçío na tüta cle rndesas (e nlo ,*à direcçro t r"oãríticà;, pã=, noÉ mancistas-leniniã-
tas não passa de Verbalismo balofo. e uma provocaçdo gravê (que revela a verTlad.eÍra 1i-
rúra e natureza oportunista burocrdtica do NJS) a idei-a d.e quer'à pouco tempo a d.Írecção
alargou-se a tod.o o interiorft.

A direcçao marxista-leninista cria-se na prática, é o resultad.o da luta e da e:rperi-
ência, nãó se auto-intitula, nío se fo:ema por decreto.

0 NJS pretendia com isto pôr err eausa a honesti.clad.e da clirecçáo, e a linhá, que tem
vind.o a d.efjnir para a construção d,o partid.o, apresentanclo-a como golpista. I\Íras na sua
tentativa, nío perceberarn que estavam a desmascârâr-sê nas suas púprics concepções
burocriticas, anti-marxistás-leninistas, de construçío tLo p-artid.o. Entre isto, e a po-.-sição dos cisas de acusarem a d.irecção d.e trassalto'f, nfo hí qualquer d"iferença d,e ftrn-
d.o '
7- Urn seguida, o núc1eo propo-e-se fazer a d.efesa das suÍr,s posigíes, id crLtícadas no
êocumento d.e bezembro por nís, sobre a te1 'rconferêneia[ para a eleiçío d.a d.irocçlo.

Que método utilira o núcleo ?
Em vez d.e errporem claramente as suas teses (3í criticadas e 5í demonstrad.o o sê1I o-

portrrnismo,no lexto da dire?gío d* Iezembro, e noutros texbos do exterior), resolvem
d.ed.icar vaírias págÍnas à crítica d.e um texto antigo d.a C,Exterior, pretendendo apontal
esta oomisdáo como tend.o tomad.o posiç6es d,irÍgistas numa circuLar que consta tle Abril
d.e 72 !

§e esta comiseio d.efend.ia ou não posiçdes dirigistas nesse texto; nío nos propomos
entrar nesse assunto. t{io vamos envãredàr por um caroinho que nos afastarÍa d.a questão
prineipal. No entanto queremos realçar trâs pontosl

t') Para quê sêl:\re a citaçáo no início do doc. d.o NJS do terto da RevoJ.uçío Culturral,
em quê se transctceve que úos carnaradas revolucj.onírios devem, e_om viEta'r a reforgar a
unid.ad.e, evitar as d.iscussdes sem fjm sobre as questães secunclárias'r?

Como ôizíarnos-mais atrds, esta citagáo sd se:evia par:a enfeitar, ou seja, para agi-
tar a band.ej-ra vezmelha para melhor a combater.

2o) Ào levantar esta questío passard.a, ao mesmo tempo que pretendÍa uma medalha pela
uvigilância" (na altura) contra os 'rd.irigistasrt que queriam ?torganizar o federalÍsmorl
(como d.íz o núcteo), o NJS vem criar novas d.ivisíes, tentand.o levantar o repto contra
a C.E)rterior, empeúand"o-sê râ liqr::iôagão po1ítica desta estrutura.
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,") 0 núcleo pretend"e desviar o centro d.a d.iscussío, d-a actualid.ad.e para o pcr,ssad.o,
pretend.e aifi.ãuttar e complicar a lutc ideolo'gica, misturand.o conscientemente o 

"rí-tÍca a d.eterminad.os processos con a luta id.eolo'gica em torno d.a quç,etã'o d.a d.irecção pg
lítica e da reorganiiaçío do exterior, que 3í eãtava suficientemente d.emarcad.a.

trtas mais una vez, com tod.a a confusío e d-i-visionismo que pretenderam criar, nos d.e-
rarn belos materiais para o d.esmascaramento das suas teses.

Àvancemos 3

-l-0 núcleo cita o seu comurÍcad-o ao SPNP, rIe resposta à circular da C,E,r no qual acu-
§am a C.E. àe oportunista e d"irigi-sta, e d.e'rpretend.er ser a d.irecçío prítica d.a orgê-
nizaçáo no exteriorrr.

Dizia o 4úc1eo nesse comunicad.o: r .
"Â s0LüÇÍ0 ENC0}{IR,üA POA ESTIES C,:ú,iLtlt-[],^iS NÍn 8 A };IÂIS C0BjiECTâ, POIS mvt ygz ]B SE

CÂLIINIIÂR PÀRÂ 0 CEIITIAÀII,SII0 ]Br[0CF,{TIC0, 0 81I§ 0S CÂirIlFÂ}r:r,S PR0POIü{ LEVr|-NOS A0 FmE-
B,tI,ISMO 0RGÂNIZÂDO, IrlÍrIS PERIGOSO QU§ AQ!-ELE ONXE NOS ENCOIüIBj\IiIOS i\CTU.1,ü,ffiii}IE. DEVE-
i\{OS C§}üINALIZITR O POSER E N;iO FE}I&IIIZr-TO M,T PEQUE]TOS GRUPOS, QUE TO}OS Poru.{,ifiÃO O

PODER CET\TIBÂITZ,IDO ; ISSO C}I[IT'!-S]I FEDEBÁLTSIITO ORGJ'NIZJIDOI' .

Desgraçati.amente para o NJS, é na d.efesa clisto mesmo que o núcIeo vem a caÍr, junta-
mente com a -RlN, como se pocle ler no jornal Unj.clade. e o Seereta"riad.o d"o SPIIIP, quand.o
propôe:rn a criação d.e raaa estrutura regional r eue teria os poderes d,e urn comité regio-
na1.

Que é isto senío a reforma do federalismo, a manutençáo d.o federalismo em novas fo,r
ma§, o ta1 ttfed.eralimo organizad.o, mais perigoso que aquele onde nos encontríva$rost' T

0u nos textos d.o núcleo, qua4clo propô'e a'tcriação de um colectivo que dirija a estru-
turagão prévia d.o. organÍzação no interior e exteriortr.

rl,tácando os outros, pretáncle-se desviar as ater:3des d.a organizaçío clas suas pr6prias
tomaclas d.e posÍçáo fecleralistas e clirigistas.

r. sêgq.ir, como meàidas práticas d.e soluçío, propíern.: r - tr'1- N;p sE DlIv CEMIL"ITZJ,R O PODIIR N-,S ESTRUTTJR.',,S (PODIIR PorITrCO) TECNIC,,S - ;S C0

i,:ISsdES. rr

Pergr:ntamos : }{as que raio de coisa é essa de estruturas técnÍcas ?

,ilguma yez a Comissão do Interior, a Comissão d.e Irnprensa, a Comissío
do Exteri-or, e tod-as as Comissões fora.m estruturas técnioas ?

Tend.o em conta as tarefas mais príticas e técnicas d.a Comissío d.e r".gi-
taçáo e d.a Comissão de Fr:ndos (que não deixam dã ser estruturas políticas), tod"as as
Cornissdes e organismos sío políticos e nio técnicos, como não pod.ia d.eixar de. ser numa

organizagáo revolucioníria comunista. Desde quando foi uma tarefa técnÍca representar
poÍiticamente a organização do exterior (C.Exterior), elaborar uma imprensa revolucio-

"í*i" 
(C.Imprensa)l repràsentar a organizaçio do interior no exterior(C,Interior), p13

nificar os tr'undos (C.Fund.os), organizar'um Centro d.e nocumentagão, etc. ?

Nunca ninguém tinha pensado em fazer das Comissíes centros d.e êirs!çEl -le}ítiga no
exterior.,r posição da. 

^Reuniío 
de lefegado-s das ComÍss

ã expressáo clara d.isso. ," circular da C.I.:-G-P d.e Setembro não pod.e ser mais clara !

Os nossôs JS enganar.tm-se porém numel questío fund-a;r,ental :
É qr" sê 3.s Comissdes e * R.)"C. ní9 pretend.iarn assumir a direcçío poIítica do exte-

rior, nío era por serem I'ESTRIIITIÊI,S TECNIC,;S", mcs por serem est:mtBlasll.o llxterior, e

na linha d.ertO C", c d.irecçáo do exterior Leria, no processo d.e d.esenvolvimento d.as

contrad.ições da organízaçíô no interior e no exterior e no. desenvolvjmento d.a luta, de
pertencer à d.irecção únicc d.a Orgaaizaçío, que_na l?s=e actual d.o lnoviméntojrev-oIuciôqg'
río sd podla eqtq,r no Interiog.

,io quererem mostrar que as Comissões nío pod.em assumir a direcçío do exterior, por sg
rem ,'EStRIlIUBliS TfuItIC;,S" (e não petras razdes atrás apontadas por nds), o NJS estava a

larrçar ae bases para a criaçío de uin pod-er po1ítico no exterior baseado na R.D.N., e

que mais tard.o , nos d.ocumentos d.a RDN e do Secretariado (cUir" responsabilidad.e perle§
ce frrnd.a,mentalmente ao JrIJS) ganhararn. uma caracterízaçí,o mais precisa ê muito mais ctrara:
I'/i CRIrTÇÍO DE U}II CO},[ITE BNGION.IL, &iSAi}O NOS NÚCIEOS'"

Que é isto senáo a erpressío superior d.o FEIERTILISL'IO ?

Que é isto senlo a regeiçio d-a linha de r'0 C?' ? Como falar de ft0omités Regionai§rr e

d.e'iEstratégias RegionaiÀ", fora da ptanificaçío d-e uma direcfio central úica cla ORGii-

MZriçÍ"O, ao níve1 d.o interior e exterior ?

A isto chama-se 0PORTUNIS}IO DESCÂ&"DQ.
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8- i1, seguir d.ão-nos uroa ideia c1ara d.o que para eles
d.e toque d.e todas as posições poIíticas oportunistas

Ouçarnos as palavras do núcLeo :

7
significa uma Conferência, pêd.ra
defendidas pelo núcIeo.

é um ponto d.e partid.a, é uma questão d.e

il J-NoIfitÀR ULL| C0MTSSÍ0- 
os trnÍcr,uos DEVB,I-SE
NÀ, Dm'INIÇ/Í0 DE In{rI
cAÍs, ETC, E[C.',

E noutro ponto d.o documento (Pag. 12) !

TI-
9,ff

1, 111 

'

E ao lad.o acrescentam :
I'ESTÀS-PROPOSIÇõES }trff]frYi SER TOTú''DI.S M',[ CONIJ" CO},[O SENNO TINTARIOBNS Â NOI.IIEAÇÂO DI]T,{Â

coMrssío pmpÂaÂfo'Bri't D;i C0NPEj1ÊNCr*. A i:.J1Ç[0 DEST,L coMISSLo ffiTrivÂ DEPE]lDml'rE !0
DESEITT0LirI}IENT0 DÂ LUTA IDEOI0GIC]\ E ]0 P/IRECER DoS 0UTROS NI]CIEoS E SI!trT0RES DÂ 0R-
GÂNIZÀçÀo, DEVuú SER t01r[r.\Dris.PORT^]üI0 N0 lt]I3lrO lri rn*Ârarl,rc.,lçio IEDLITÂ, CoM VISTAS

Â_C0NrINIIÂR 0 IESENVOLVI]\m1fI0 DAS TÂREFÀS DA oRchNrzÁÇÃo, DllNTR0 D;i LINIIÀ Dil IiEÂLIZri-

çÁ0 DI UMÂ COI'IFEiÉNCTÂ.";
E em seguida;

I'ESTA USUáUIUzurçiO TNdVT:, qEITÂ E trST.r\NDO iI O. ,'.0 &N§.íO PÂSSO, PROPOMOS UIVÍÀ CONFEAÊNCIÀ

IE TOI0S OS ORGANIS}I0S ttr múCr,nOS DA ORGÀNIZuÇÍA', nEPRESETilI/.TrV0S IOS INIERESSES DoS oPE

Nii,nrOS ü C;U,IPONESES PORTUGUESM'I.

irnallsemos estas posiçdes z

a) Para os comunistas marxistas-leninistasr. o i{arxismo-Leninismo é r:n guia parâ a acgáo,
e a aní,33se concreta d-a situação concreta é a alma do marxismo.

Para os comunistas, a prepàraçío de uma Conferência (como forma cle trabal-ho fund.eimeg

taI no processo d,e constri,çãã ao"eartid.o) resulta como uma necessidade da Organízaçã,o
que EStÍ N.ir &iSE, que aplica um esti-lo d.e trabalho marxÍsta-1eni.:rista, e qlre assenta a
Jm pútica numa estratéSia e numa tactica definidas (mais ou. menos apr-Õfundadas). Â

Conferêneia aparece então como uma necessid.ad.e d.etezminad.a pelo avanço tla-Iuta e d..p t€
balho de massas d.a Organização, pela nultiplibid.ad"e das tarefas, como método ôe resol-
ver dete:mina.das contiaaigdà" e ãe u" d-ar.um salto em frente polítíco, id.eolígico e or-
ganizatim no processo d.e construçáo d.o Partid.o.

Para os nossos JS, a realização d.e uma Conferência não surg'e como utla'necegsid.atle d.a

prítiôa, d.a lutai mas d.e-uma forma d-ogmítica, como um::aciocínio mentl] a gartir da le!
lura *ecarricista d.os c1íssicos do &Iàrxismo-Leninismor sem atenil,er à sítuação concreta.

Na Rríssia houve uma Conferência, un-Congresso, @Ítt';1'902 ?, ' 'r' ': "-1'r

iPoiÉ.entãoemFortuga1(ouemParis)temtIeharrerüma,ôohfeiônêiaery1$f'2!
Sem atend."""* á uitã"ç;à concreta, ao estado àq-ó=J*riu"ff"* ao estádiá.de evolrlgío

d.a luta de massas dirigiáa pela Organízaçío, prop6em-se de uma forma DOGI"IAIICÂ, ]IrcÂ-
NICISTiT E BüROCBA'TIC,I a realizaçáo de uma Conferência !- St; os púrios JS qou ,."orrhecem âo níve1 do exterior que as condiçõee não estáo
reunid.as pára a realização d.e uma Conferência, São eles que gritam nIR PÂnÀ Â Bl,SErt,

o que significa que não se está na base, num estí1o de trabalho mamrista-leninístar nu

PR]IPÂDNBÂ }À CONFiJRÊNCTI'I DOS NúCTEOS IIO C'' t
PIIEPÂRÀH P,lHÂ ri C0NFERENCI.\, INDO PriRii Â BriSn, DIFI§II{DO UX{.ii 7,9
'fisrRriTíGli o r,icrtci;, comíÇõ'ns o3.IEotff/is E sIÍ3JECTrY,j.§ r,0- -

mg linha de massas marxista-leninista
Pouco importa, para o NJS ! A Conferôncia

-Jr.princípio" : Tem de ser feita !

Hal lue montar todo o cenírio, INDO PÀtur, /i Bi\SE À c0tBxR, para se juetificar â. con-
ferência !

A Conferência, que devia resultar d.e um procêsso d-e trabalho d.a Or:ganizaSol tr* ""-tilo urarxista-leninista, e fruto das necêssid-ad.es impostas pela luta de massa§, e pelo
avango na eonstruçío d,o Partido, passa a ser um ponto de partid'a I

Irryertem-se os termos, e ií estí I

Bela conferêneia. essa, d.e retdrica e opertunismo ! il, tal conferência clbs sectores
fortes, com podered, soberanos.! Se d.eixaíssemos desenvolver-se litrremeate estas id.eÍas
(fetizáente àío-ultra-rainoritírias) d.entro de pouco tempo transformarnos-íaxnos ruar

d.estacamento d.a burguesia no seio das massas trabalhad.oras, ou cairía.rnos em d.ois tem-
pos nas míos d-a poIícia.
b) Dois agpectoq importantes a reter das passagens citad'as :

1o- 0 NJS p.rqpdq.?.feestruturaçáo dos núcleos d"o exterior e a reeleiçáo dos delegB.dos
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antes d.a nomeaçío da ilComissío Preparatdria d.a Conferênciar,.

Parece que desta vez ndo pod.ern restar mais d.úvid.as d.e que o NJS propíe uma autêntica
reestruturafao d.o exterior, ou por outras pals,vras, uma Reforroa clo-FeàeralÍsmo.

Tsntando atirar-nos à eara com uma crítica à C.E. d.e querer|torganizar o fed,eralismorl
é ercactamente isto que reafizma o núcleo nesta passagem, sabotand.á a Reorganização Re-,.volucionaria sob a orientação d.a direcçío .

E Ja analisaínos noutros iocais (vêr àoc. de Dezembro) como é burocrática e iclealista
tod.a a reestnrturaçío ;iue nío seja cond.uzid.a supeliozmente por um organísmo quê possu€r
rloa visáo g1oba1 d.o trabalho revólucionairio, ao-nível do Inierior e do Exterior.
2o- Outro aspecto evid.ente na- últirna passagem citad.a :

Propdem a realj.zagio {a Conferência, logo que esta ieestralturaçáo právia esteja feí
ta e |iESIÂND0 /i ORGdilfZiiÇ.,IO ^0 i,ffiSfi0 P,lSSOtr.

&etáo o Interior ndo conta ? Se se puser a necessid.ad.e d.e uma conferência para o
avanço d.a 0rganizaçaa e d.a luta no p?ocesso de constnrçío d^o Partido ern Portugat, tem
gue §e êsperar gue o Itrrterior ví para a base e esteja i'ao nesmo pasÉort d"o lirtãrÍor?
Ca.maradas I [is ao que ehega a cegueÍra burocrítica, oportunista dos nossosrtexilo,losrt.

Iesligados ila Luta, e ce6ps pelas suas posÍçdes carreiristas, chega,n â,o pog
to <[e pôr a. Organizagão no Interior, a Construgão d.o Partido e o ayanço da Revolugío PoI
pular em Portugal a rebgque das contradições d.o exterior, negando radicalmente o êssêr-
cial d.a linha d.e 'r0 Crr sobre o railitantismo no exterior:
frO asBecto d.eterminante e clirigente é a l-uta d.e classes no .interior do paístt.

Sasta de tanta traiçío. '

9- en seguid.a, dedicarn-se os nossos JS a erpôr as fomas d.e preparaçío d.a Conferêncía,
e ae estnrturas rêsponsíveis para o efeito.

tDE en{ão é o verd.ad"eiro xorrj.lho d.e contra.d.ições. Onúcleo entra num d.eLírio contradi-
tdrio. 0uça,mos as suas prdprias palavras : *itris tír:hamos transerito uma passagêm do n{
cleo ond,e se 1ia :

rrEST,.s PROPOsrÇdES (0u sE^L\, ,, RIESTR[mUR.'.Ç,:0 DOS NÚctEOS) DlÍvE:i sDR ToMÀD.§ mú coisrri,
COMO SEND0 /I}üIERrOA.ES (sublinhad.o nosso) )i Nol.ttElÇJio nLEiL; C0IÍISS;0 PRtr?,tn.tO'nl'i D,i CoN-
FERENCTÂ, offisrií rqur nrpr,Ícrroí.
E mais à frente :

ORGTINIZAÇÂO E DÁ LIlTii DE CLAS
},,{ODO DE }EFTNIR DE UIIIII FORl1fu ,

guE DIRTJ,', ;. ESSRUTUAÀç1,0 PqE
nosso) E rr PRtrpJüI.ÇIo p,l coNrg

CONF'ERfi\IC L;)DEliE SER FOm[f'DO

E ao l-aclo gcrescentarn : .
'IPOR CO},[ITÉ ITNNCTOR PROVISóNIO ENTEN}Â-SU I'CO}.{ISSÍO PRF,PÂRÂTdRIÂ }A CONFENÊNCIÂ'"

Ânal-isemos estas passag€ns :
_ E_!I:i*eira pass?gem, dízem expressamente que a reest:mturaçío d.os nrícleos deve ser
""\NIERToR L XOlriUtç,tO IA CO}iÍISSÃO PRE?iiBATORL\ Dri C0NFERE]trLU'.
- Ào falarem d.essa tal reest^ruturação, ind.Íea4n a necessld.ade d.e uma est:nrtura que a cog
d"uza, ou seja, o ta1 Í'Col/ifTd DInEC,ioR'pR0VISdRIor,.
- P, finaLmónie, d.izem-nos que esse "c0lltlTÉ IIRE0ToR PRoYrsoRIo" é a rrcOMISSfo Paxp,tBÀ-
T0RIA DÂ CONFERENCIAI|, quando no início escreveram erpressamente que a Comissáo Prepar"a
tétía sí surgiria no final da reestnrturaçáo !

Esta à vieta o amálgan a d.e contrad.içóbs em que entra b nrícleo.
Âo quererem precisar a sua tese, nío se daÍo conta d.as contradiçõ'es em quê eaem, lnrto

da imaginaçío cega e d.oentia.; prdprÍa d.os que vêem a Revoluçío Popular e a Constnrção
do Partirl.o não eomo tarefas que resultam da análise da luta d.e classes e d.o objectivo
d.e se:rrir o Povo, mas como rln raciocínio mental id.ealista, sd possíve1 úas cabeças de
ind.ivíd.uos para quem a Revolução nã'o passa de um exercício mental abstracto.

Que d-estÍno teria a Revoluçáo Popular em Portugalr se pudesse ser decÍd.ida pelas ca-
beças d.estes cavalheiros !

10- Yejamos agora outro aspecto d.estas passagêns i
'r0 COLECTIVO qIiE DfRIJri /' ESTRIIIIIRÀÇJiO PIIEVIÀ DA 0..N0 §}$ERIOR&jp-IM§RJ!E'.."

r'ÂS DIFICTII,D,i]ES DÂ TAREF;I, 0 NLtE§SARIO CONHECIIú§MI-0 Dii
SES E\{ POArUGÂ:ü, D:iS ESPECI3,ICIDÂ}ES DÀ-H!ÍlGAliçÍ0, íNICO
JUSTA n C0NCENTn|\D,\...pR0p0I*{09 Â FomvliçÃo DE llt{ ooLECTIVo
Vlt IÂ ORGI,,NIZÂÇirO N0 EffiERIOR E N0 INIERI0R (sublinhado
RÊNCII, . , ,
EITE'rcotrfrrd OrngcToR PB0vIu6'g16'r(oE"i/E DES;ipÀRECER CO],,r ii
rEMro E[t YISTII 2 QI]ESIõES. . .'r
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Mais -atrás, .na página B do d.ocr-unênto, escrevem :

'rA IIüIERROGÂÇÃO REFTIIEIvIE A0 rIvlERroR,'f pRrNcrpAr,rmIITE IEvrIÂ, A col\m Drssu[os Âfnís,
t9 c1,Ana II,PR&tISA (sublinhado nosso)JA aEÀtJDÂ-an rir,mçan NDSTIi quast.fio Espnstpr-
c.r\. A F.â,2Ê-t0 cAIRIlJ,.[os NU,T/. À3STAÀCÇ.,[o ID&!],ISTÀ.',

e a ãêabar o seu d.ocuurento d.Ízem no ponto 6-b) !

'lir Np§§il §IruaÇ.{o oRGANIZ:ITIYii liCTüil,T, CÂBÂC$ERIZÀ-SE pOR UX,{ $I'IERI0R CE}]InAIIZi!D0 }E
II{À'}{/iNEIF,I IENI}fiSTr'I, . .tr . .

E, finalmentlr no ponto J d.a sua itResolução Po1íticat': .
";i NossÂ P0sIÇÃ0 sEIür INsPIturDri pEto IESEJo iLItlEIrlIE !E DE{F',E}IDER À LINIL! POIITICiT §SSliN
culuEI{gE },t-t;, DET'INID/I ffiÉ HoJE pELo ''cRrTo DO p0V0"E pEtui pn"fttc;:, RlIvotücIoxaâra m§
IICOITITUS OPEIüIRIOS'í .

Camarad.as : &r que fÍcarnos ? Â princípio, falam d.e necessid.ad.e de
rior.

e precisa rr d.o

d.e reestrutura
o interior ?

Â seguir, contradizêm-se novarnente, reconhecend.o quê o rllnterÍor (está)ceg
trallzad,o de urna rnaneira leninista". Pergunta-se s &ltão porgnê sentem a
necessÍdade d.e uma reestruturaçáo no interior ?

r\lém disso, "a 1irú:a poIítica definÍda até hoje pelo Grito do Poyo é essen
cialmente m-1, e a prática d.os Comités Operírios revoluclondriart.
ftn que ficamos ? Uma no cravo, outra na ferradura, eis êm rêstlrno o
o núcleo.

I,,(ais uTla vêz na sua cegueÍra e no sêl1 desejo de controlar o interior, falam
náo saben, brincam às reestruturações, e ná-o propdem nada a partir d.a anáLise
tica.

que diz

0 núc1eo d.á provas d.e Id.ealisno hbstracto, vid.a interna

Que d.iferenoa de firndo hd entle isto, e a posiçío dos cisas apds a saída üo G.P. no1!
TTemosffi !" ? í exactamente o. meàma posiçáo. 

.

lúnica.@consisteemoNJS,aocontríriocoscisas,e1ogiara}ire-
cção,',a1ffim.1d,efinid.ape1oGritodoPovoeapráticarãvo1ucioní-
ria d.os C.,0.rr, ao mêsmo tempo que pelas costas prepararn a pu::halad.a.

Êntre os d.ois oportunismos, o dos cisas tinha pelo menos a qualitlade d.e ser claro e
transparente como a ígua.

0s piores in5mi.gos do Proleteriado, sío os que se passan por amigos, agitand.o a bart-
d.eira vermelha para melhor a cornbaterêm.-
. },{as a v1gi1ânãia revo}ucioníria, * prática e a luta ideolo'gica acabam sempre por d.es
màscarar estas traiçdes

.11- Fina,Lmente, a arrematarem o seu documento-resposta, e§crevemi
,r/

''SO. A }IANCÇ;IO DO ]]fIERTOR PODETí iiSSU}.{IR. Â }IRXCÇIO }A PREPAAAçíO DA CO}ffi'§BENCIA TINi*
FrcAloRA.__,..r
7-NESTAS CoNlrÇõm 4 ,''C0I,,{ISS.[-O pREpAnAToRrA ]A C0NFEBpNCTA"(DTRECÇÃ-0 DO IN[jERr0A)]t{E:
a)-rmNrrrcÂR crnNtirrcamttru 0 TRABÂLHo DE ?RErARAçÃo DA coNFtrRÊNCrÂ A0 mfirsr, Do n{-

TERTON O }O EMERTOR.
B)-;E Aõônro-õo- Âs-nr,;õessrDÂDEs ACTUATS D0 Movtrr,iErüro Rliv0lücr0lítrRl0 P0BTI,GUÉS § DA N0§

sÀ oRGANIZÂÇÃO C0L{UNISTh - A C0I,.{ISSÃO pmpaRATdRrÂ DA CONFEREi}rcIA DEVE Dffi''INIn 0 TI-
p0 )t 0RGÂNIS1\.,IOS E EStR{IIURÀS qUE DEIrmÍ EXISTTR N0 EXIERTOR, TE\ÍDO m,t COMA AS CoN-
nrÇ6ns osJlimrvas_ n sú;ircTrvirs Á0 EXTlmroR, (cumnai,rsu0) E ÁssunÍrn A nrRrcç[0 ]u
ToDA Â oRGÂNIZÀÇAo|,.

?ara fÍnalízar, sá faltu,va esta !

Â êernagogia iLo NJS não tem limites ! Depois d"e

recçáo, acusand.o-nos de manobras de recuperaçio
para a't0oinissáo Preparatoria d.a Conferênciar' .

Como se explica iàto? À resposta está à vista

reestn.iturar. o inte-

Iepois, d.izem que não têm [uma noçáo suficientemente c].ara
interior.
Perg:unta-se ; Entáo se não têm tal noção, como podem fal-ar
ção d.o interior ? Porque é entáo necessdrio frreestrutuxa?r'

d.o que
da prí-

se colocarêm em antagonismo oom a Di-
oportrmista, vêm finalmente propôr-nos
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Isto coryêspond.e a uma posiçáo calculista d.o niícleo, que sabe que a ReorganÍzaçáo Re-
VoluciondrÍa avançar/ objectivamente sob a direcçáo do Interior, pois o NJS sabe que

isso correspond.e à consciênciá revotucionária do grosso d.os nilitantes d.o exterior e

d.o interior.
Incapazes d.e impedirem esta Beorganizaç5o, o núc1eo ôecid.e-se por causar, E;g&-g danq
prinãipal, pelo menos danos secund.írjos I 1ançando o descréil.ito sobre a D_Írecçfo, III&§

ã-mesmo ie manter no interÍor da 0rganização e pocler proq-
seguÍr no futuro a sua activid.ad.e d.esagregadora e fÍaccionister o NJS tLecÍd.e-se por es-
ta via.
Conhecicta manobra, e nais uma vêz comprovad.a na prdtica d.o NJS, a de ÂGIT:IR A BÀNnEmÀ

lmalmüiA PARA emtHoR ;I Co},Í3ÀtEAm,.{ !

//-
ÀPEI{DIC&
AIGJE{AS NOIAE II{ARÇII{ÂIS E cONC{rUSiio !

1a Nota
Grande parte do d.ocumento d.o núcleo affic-gfo ded.ica-se a transcrever paasag:ens d.e

tertos da C.I.-G.F..(Circular de Setembro d.e 7Z), da R.D.C. e cle rr0 Cnno 11 e 12, rftra
balhando" hàbilmenté'en cima desses textos, com um propósito d.efinid.o I tenter criar

J

oontradLçoes enrre estas estruturas e a Direcção, tentartd.o demonstxs,r quê as posiç6es

da.C,I,-Ç.p. e d.a R.D.C. náo sío id.ênticas às d.a Direcção, d.eclarand.o que a Direcção se

deixou ,ramastar'rpela argumentaçío daquelas estmturâs, e ao §el5rir-se dessa argumenta

çao, usou de recuperação d.emagdgica e oportunista.
Aqui há várias eoisas a considerar ;

")-ilJ.--i"g.;; 
; ni"""i;" assume c. responÊabilidade das suas príprias posiçfes, que tlg

fende , po"ii= das próprias aná1ises que fqz;
t)óom istol o NJS tenta crj.ar uma nova aivibío no seio da Organi,zaçío, vôLtand'orTul.u9

t:rrturas contra as outras, visand.o a liquid.ação poIítica de valrios camarad-as (ao ni-
.vel il.a C.I. e d.a R.I.C..);

c)nstá simultâneamente à vista o descrédito em

çáo, ao apregentí-Ia ôomo um organi-smo que se
p6e os interesses d.e grupos e de sectores aos

que. tentam alÕitosa,nente lançar a Direc;'
d.eixa trinfluenoia,rfr, ou seja, Olte lobrg
interesses d.as massas e da Revoluçao

Popular.
d)ffi;-suas expticaçdes, o NJS mostra a sua total discord"ânci1 com ? 1itrtt? sempre cle-

fendid.a por rtg Crt, pondo eo causa as'pcsiçdes defend.id.as em fr0-Crr no.11, tentanclorrex-
plicar'r ã texto *'rràíto contra os niÍtanies do exterior que aderem às posições da

iireccío. pergqntamos: Porque nio críticaranr trO C[ no 11 quando aparêceu, levantand'o

"á 
ngàro (,r* ãto e ta1 aepáis)contra.diçdes, e consideran&o-o unilateral ?

2a Isota
Sobre a Circular "Varrer a Casafr aa coffi§ffi do rnterior, Seglaram que 't0 DOCLlm}ffiO

ngãpõs,ia-ló-fficino À nE$'ERTIA crRCIrr,ÂR É colsueuoNcrÁ IIJL,II ;lNa1,rsu süsJEcrnrrsrA E su*

PE§FICIAI, DA SÜÂ ESSENCL! E SIGNIIICÀDOI'
fsto, que poderia ser uma auto-crÍtica séria tto núcleo, ao menos d-esta vez, mostra 19

go cle seguid.a a sua natureza oportuSrista : é a- conheciôa "auto-críticarrque se traÍlsfor-
ma nrr, "óontra-ataque?'. Vejamos o que diz o núc1eo 3

',d cgnso qrrg 0 DocüImNro oÀRACBEBTZÀ ilii rnnr{os GraÂis üirA IpS,I?+ng"c0UgsETA 3p-ryÍ9--cg
rqfrgciÂLIós-àwicrsN161ffii{rEp 0 qIrE Ngs Lgvou it l{rro tros i Il D0 sEü

SIGNTFICÂDO E A ;NÀiIS].ú COr"iO Sr SE TAÀ[/\SgE DUI$ ÂBSTNÂgÃO I}EÂTJISTA" 'ESTE DOCÜI\MN-

r0 NÀ0 LEI1A u\,i cgNrÂ eun Â BÀsE su\,i Ittromi[,\ç0]Is NIo PO]EBií TOI'IÀR ?OslÇdEs JusTAs",

Lá isso é verd.ad.e. E até é capaz d.e ser verdade que o núcleo estivesse ao largo cLa 1g

tu*iaããidgi"*-oàrrt* os cisionistas, que corri.a SuJtamente ao 4íve1 da basie, e que era

o aLvo d.a Circular de Judro itVamer a Casarrd.a C.I'
L[as não é essa a id.eia qllê o tU.fS, uru." pdginas mals atrást nos pretende d'ar' oobre a

sua posiçalo na Luta ld-eofdgica contra QS rrci§as't '

"A NossÂ PosrÇÂo co§srs{'m ln/i LANÇ/rR 0 RÀsrrr'H9j'lqi-rl!9i9919Â aPr-!9.ELi^*^rRrA s0-

LrrcroNAR o pnosim,:ii;i;ããl"y). ;pnia rl,nrcÂLrzr,çío nnmu 
"RocESso, 

A ool{TBADIç4-0.-PHrNCr-

pAr, pASSou A srruÂR-sn Eiflan 0 Gnosso DÂ oRG.I,oBmrzAlA tr vor.,na DA LINEÁ Ix-Í, qIrE coLE-

çaía .t nÍPoR-sE E 0s 0P0RTUNrsrAS-TR0TsKrs[AS"(?ag, $) '
. t rn
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O NJS, que se apresentava na vanguard.a d.a luta contra os cisionistas, que em AbriL
já se tinha ape:r'cebid.o d.a contrad.içáo.principql, como pode afirmar a respeito d.a Circu
lar da C.f. (que é..de meadoá de Jurüo)-que "NÃo SE ÂPEnCEBEü ]}ÍElrATÂ1',{Ãti'IE D0 SEü SrG;
NIFICADO?' ?

A yerd.ad.ei::a auto-crítica é a que assenta no reconhecimento aberto e franpo dos êrros
cometidos 'Claro eue r 3d nessa altura, o I{JS estava interessad"o ern dar combate às posições d.a

C.I.e que rellectiam o ponto de vista d.a Reorganízação Revolucioní.vía e da Unificagão
M-L d.o interior e do exterior.

Julho de f2, nem uma sí lírüa é

núeIeo previá áÍ a evolugáo d.a

à Beorganlzaçáo Revolucioníria,
tod.os os meios.

Facto significativo : Nesse documento do núc1eo, d.e

qolrÊagrada à erítica aqs- qi , mas sim à c.I. 0
so que cond.uzÍria

que o núc1eo virÍa (como se verificou) a combater por

-à_-, Nota
üma outra carecterístiea do NJS é a tqrqaJ-i,Liêgêg, a mobilid.ad.e das suas pos5.çdes.
i,{ud.a.rrrconstantementecieposiçáo,"o*ãffiüaa-ãffima1sefi:mam-nangve

posigío, defend.em-na com .uma intransigÉncia notável.
De cad.a vêz que j"sto acontece, apreÀentam sempre uma rferplicação'r (à taie'.:de auto-c1í

tica) d.as posi{des anteriores. O entâ'o falarn dos "métodos de trabalho errados d.o núc1eolf
da faLta d.e atànção na anílise d.os documentos, d.e os documentos d.e níeleo terem sido r"e

digidos por uma equipa ""* 
rp=oooã;" ii"ái d.o'núleo, "i".u-

iirn núcleo com estas cont::adig6'es interrras, dêveria ser menos arrogante na defesg, das
suas posiç6es, deveria aplicar a humild.ad.e revolucioníriar. e nío colocar-so no centro
d.o múd.or-esquêcêndo-se qre os verd.adeirob herdis. d.a Histd:ia, sdÉ as massas.

Dois c:lq:r :rygg]:antes -do qu_e_agglgqos 
-d^e dizeq :

10)- rrlgpalvlgs qun Â c.r. ú u,ra DÂs colÍpoNn}{Ixs nAS L,[Ars n\,,IPOro{!ry1'ES,

ISTO NÃO O,USN }IZliR DE IUANDINA NENHU},{A Affi
CÇígr' (;uttro de 72) .

IA FllrrrÊA ÍrnrcçÍ0.
CO},ÍPONEI$IE }A }IBE-

Io documento d.o NJS enviado ao SPNP !

'II-NÀO SE DEVE CE$TIRAITZÀR O PO}ER NAS ESTRIIIURAS TíCUTCAS - AS CO}/IISSõESI'.

Depois, a "auto-críticatt, a explicaçáo d.estes t'êrostr.

2o )- Sobre
estas

a constituÍgão do trComité }irector Provisdrlo"pr#to pelo núeleo, vejam-se
duas passagens :

I']]STE COIIITd DINMTOR PROVISdRIO }DVE SER FOHMADO TETüDO M,{ VISTA 2 tr§STõ§S 
'

1)Ã-IrEpC5nN,r',qnm1n.ÂDE Dos sECToBxs olmn A 0. I{irrrr.À (rt'irrnron 0 Exrrnron).
ãiA ô;pAcilaln-poiÍrióa cownovADA DE ATGUTTAS EsrnllrunÂs In srH,_!-ryTory.(subli-
nhad.o nosso)DEFENDm[oS ASSIII euc ESTE Cotno['nro DIRIGE]üIE SEJ;I I'0RIIIADO POR CA]IÂ-

EÂDAS D0 nürERrgR E nxTERrgR E DESTlrs os pnatnrvcnúrs fi ESTR{ffUEAS PotÍrICÂs }&tIS

üpArES (Aã-OUE pnõvanqir,r sÊ-r,0, cLtRo). ú nsrrt,t Úmrca PomvfÂ oBJECTTTÂ E M-l DE E.
COLHÂ'i.

.Easeguir: .,. r
!'DE AC0ÊD0 colt.Âs 2,\lÍtrtuÀs;itrTrERrORES, ESTE cotgcTrvo t't!o sonra oBRrGAt0RrÂ3[E]ürE

F0B]ü\I0 poR cÂ11'{,{n"\D;rs }0 I. E Ll}il,"(comentário-nosso : tuÃo ? BEC0I\mIfDÂJ,{0S NoVAME}\}IE

À LEITUIUi DÁS â ÀLf§nig A0S C/úurRAl,ts). "SE Sd OS C,l,L{,{nÂDis D0 I, PREEI{CI{EtsEI\{ Â CoN

DrÇ[o lnscn]ra NÀ-rã;irNEA, rd nsrus áor'rsruúinr-qu i conussrú pnnpÂRArdnr,q la c.r'.
Cla,ro estí que isto é escrÍto no momento d.a feitul:a d.este documento de resposta à

Iirecção (ou se;á, princípios de 7l), enquanto. que a 1a passâgêm era da Resposta tto NJS

ao Secretariado (que já tinha uns meses- largos) t u

Nesta.aftura-(prín"ípios de 7l) ;í o UiS p6e em p"íti"t a sua demagogia ca1cul{sta,
.que anali"í*os na pãrte fÍnal d.o nossó documento, aritãs do Âpêndice.

E mais .*,r ,r"ã, tenta.rn ttexplicarrr e 'tmoldag" ao presente as posiçies passadas, ten-
tand.o retirar às pálavras o seu prdprio significad.o, bríncando com as palarrras e tentsn-
u" tT;L,u;Jí:-',f;ilii;,,auto-crítica,?ao,,método 

de trabalho,'do núc.leo. uma "auto-crí-'tiea't á maneira d.o NJS, ou seja, uma manobra desearad.a de falsificação.

4aNota.
A said.a, .d.urante o môs d.e -Janeiro, aepois aa Deliberagão da DirecAão, do itUnidade 2'f



1;"2

(orgão da XIN), cuja responsabilidad.e pertence fundafrentalmente ao NJS, constitui mais
uma prova d"e ind.iscip1.5-na, de não reconhecimento d.a Direcção, num momento em que se
aguard.ava d.e tod.os os mÍlitantes d.o Exterior a resposta à Dellberaçáo.

Pretendera,rn com isto os nossos JS d.emonstrar uma posição d.e força e de LnÊepenÊênpia,
não acatand.o a.disciplína orgonizativa, dando maÍs ú exemplo de iraccioniffiããã d.e-
g:enerada t'Liberd.ade de. Crítj.cat' de inspÍração trotskista,

Outro exe.mplo -disto :

@cçÉomarcavaoprazoatéUd.ejaneÍropaIâaSrê8postasd,osmi
litantes,

0s mÍlitantes do. IVJS, d"epois d.e justificarem vàlld.amentor .apresentaram o seu documeg
to em Fevereiro. No dia J d.e l.,tarço a C.f.(em fr:nçoes provisdrias), numa carla dirigid.ã
aos miIítantes do.NJS, anunciava-lhes que o doc.-resposta d.o núcLeo aind.a nío tinha che
eado à Direccío. por dificuldades êe ]ig?çio. -W,i 2/4, o rrú"í"o escrerre urfla carta a ruecçao, acusand.o a C.I. de tomar urna atitucle
abuçJ.v*, s[1§!gp.tsta e. d.e ç-a}-o-baeem da- unid.ad.e d.a organízaçío. Depois- cle acusarem a
dffid;@;frcípiosffieta,rÍosnod.egorrãrd.aiutaidào1o,g1ca,considerart
rrgüE 

"{s pIFIC{ILDiI}ES EVOCl"nirS PET,Â C,I. NÂS IIGÂÇ0ES tJ}$.-rNI. SIlRIÀi,i VENCI}AS SE To},it
}iiS A SERIO E CCI},T U},Í ESPfRITO }E I'JILITÂNCL! CO1,,,iT]}IISÍA'I'

Mais r.ma vez há aqui o nítido propdslto de pôr em causa a honestidade de
ra, tentando isold-La a voltar a Direcção contra ela,

Nem vale a pena e:,plicar como os JS sío idealistas e liquid.acionistas na§
ceBçdes sobre as ligagdes ilx,t.-Int, .

o-tristefismo do NIS-perant'e a tend.êncla g:era1 revolueioníría, o isolâ.nento das suas
' r organizaçáo do exterior, i.eva-os a não med.ir o que dÍzemre a 1ançarpo§lçoes em Ío0"4

tod.a a sua raiva d.esesperada pela perda d.o poder, sobre a C,I. .. ',.
E então é o uLtimato à C.I.:
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EXÍIRrOR, O NÚCLE0 FABÀ' rSS0 DrnnCTAl,iüWlt,

uma est:rutg

suas con-

À partlr daqui, a C.I,
ser.

náo mais respondeu ao íuc1eo. A1i/s, como não podia deixa,r d.e

à Delibrraçío da Direcção,
d.ocumento a tod.os os secto

0 NJS, rompend.o a d.isciplina organízatíva, voltand.o costas
tomando urna posição fraccionista trotskista, d.Írige-§ê coln o
res do Exterior (Grenoblei .Suéeia, lloland.are mais um sector).

&n tod.os, porém, encontrou a resposta qüe merecia,

CO}üCIU§íO I

Âs posiçíes d.o ex-núcl-eo José d.e Sousa, que marcain um antagonismo c?P a Direcçáo e a
Organizagáo, náo mereceram até hoje uma rosposta d,efinitiva d.a Direcçío, por falta de

tempo fundarnentalmente.
qrreremos afirmar que jamais no interior teria sid.o possíve1 o desenvolvimento até ao

,ponto que chegou de um oportunismo tdo d.escarado.' Fx1to d.a fase federalista do exterior, ele representa a derrad.eira tentati.va, d.epoís
do Maria _Â]bertina e dos Cisj.onistas, d.e perpetuar o tr'e§eraLismo até ao momeqlq opor-
tuno rrF,ra, ? partir dele, colocargrnjr_direCçlo d.a Org.anizaÇão, numa .vi.q bWocaátioa, g
anti-rtoletaíria. .

0 NJS; a6itando a band.eira vermelha contra o fed.eralismo, os'tcÍsionístastt os f'trots-
.kÍstas't, aesenvolveu td.eias e práticas fraccionistas e d.ivisionistas, qne §e aproxiriant
flagranlemente daqueles oportunistas, sendo a expres-sío poIítica do IROTSKISLÍO;

-R.-R*orgarrização 
-Revoluciondria 

d.o exterior, que jí começou a dar o§ §eus frutos, foi
a r"upo"ta jusla a tod.os êsses oportunista.,s, mantid.os correcta"rnente fora d.o processo;

Parã finalíza=, q1rêromos dizer que tentímos neste períod.o avaliar d.o grau de respon-
sabilidade e de óoriseiência d.os vJrios elementos d.o NJS nesta via fraccionista, liqui-

de auto-crÍtica, na teoria e na pritica, de um ou outro ele
este d.ocunento servirí d.e instrumento áe avaliação final

suas oogicões de reincidêncÍa ou de auto-cr{líca',
T;à; ; *"io-"rítica serí fora da grganizaçío, e não d'entro,
chegou.

d.acionistei e Êa.botadora d.a Revoluçáo Populax e' d.a Construção d.o Partido numa li-nha i.[-L.

Âdmitimos a possÍbil-idade
mento d.o ex-núc1eo. Pelo que

d.e todos os el-ementos e d.as
Mas, digamo-Lo desd e ií t

d.ad.o o antagonisrno a que se

§ETrf,mno Dfr 1971
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