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SO.BRE /\ FORM/\CÃC
Corn a formaçâo d.o secretariaclo

permanente, coàstituíd-o por sete
ereLleni;os, preteBceu o cc assesu_rar varlas questoes cle ,importân_cia funcla,menta] para a aàiuat fas§e do movimento m-.l em portugalo-

Entre elas ciestacaisos :

_ a) Âvanço rápid-o no trabalho
*ç elabo::ação d.a- nossa Linha polttica d-e mod.o a pod.er d_otar o movl-
mento d.os operári_os e camponeseã
d-e uma arnra para o concluzii à vi-tória sobre a, irurguesia;

1

, P) Capacidiad.e d_e intervenção
ra.prda, em cima d_os acontecimen_tos, d.e inoclo a gui_ar os rnit itan-
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Dtr DE ÂU'IO-CRÍTICÂ.

-^ o cajo Dtr ,SÉRGIO, lJln-liEiiltlo n,i-pu-i,3or
HU.

tes e siHpatizantes e as massas
nos - callpos organizativo e d.e agi-
tação e propafianda contra o fãs-
cismo e' o social-fa.scismo, pelo
avanÇa d.o movimento popuiar. d.e
r0assa.s ;\-

c ) Possibilid.acle d.e agamar
,co& firmeza e eficácia em üáriastarefas euê, por erros políticos
9 organizativos, têir sicló reso_t-vid.os d.e uma forina anti-cien,tífi-cãe espontaneista"

Esta Ir-rta ins'ere*se na batalha
pelg reforçg d.o central"ismo,e pe-la cles-i;ruição cle i-od.o§'o,s prinãí-pios e práticas anarquisUaÉ e fe-
d.eralistas 

"

'r ,/§iES'r-'-'I }iÚl-l)tlo qE "o P/rRTfDo" rl'is:n-d nncruÕrs .D Âu,ro-cliÍTrcAs RESptrr..TANTES Aos lll,Ellqirros {so'rle cs õÚÀÍrj-eóÍ-í;õíõiuo";-üiGir^.i,õii i§pEõi-Al NA col{FERÊi'{crÂ }íricrol\'Àr.,, É sógnr õs-qu.o,rs pór íscrDrDC À r\ECES:jrDÃ

JÍ l,'cr llxoRD;.r)o NO ú-r,lirlto NúrE

sÃo rocÂDOS AGoIU-\ 2 Dos REsrAl{,r.rrs E-tEr.rxNtos: eur}i E p}rDErRA.

I
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SOÜIiE A
Â camarad.a Pad"eira que partici_

pou __no. golpe anti-particj.o- d-e Ira.ltos-Viriato e Ramirõ. d.emonstrou
na práüica a auto*critiàá-relati-
vamente ao,s erros passa.d.os.

. 
[end.o, ro ter pârticipad.a e a-

qo_lado o golpe, d.emonstracLo total
f aLta d.e conf iança no 0-1, parti-
cularmente no centráti"*ã'aãmãcra
tico, e tend.o-se d.ei>cac1o arras-baã
na d.emagogia oportu.:rista d_e l.iatos
-Viriato, a caríarad.a pad.eÍra i_nil
cl.-ou logo a segu.ir à lii Conferên-
cr-a., um prCIcesso d.e auto-crítica,
e&. gue d.emonstrou:

1. Defesa d.o centralismo-clemo-

I}/\DEIRA
crát-ico;

?, Grancle eônfj-ança na Organi*
zaçao;
- 1, DisposÍção para a luta icleo

}ógica coàtra'r-s óoncepções erra-i
d.as. e oportunistas; -
- 4o Âbnegaçâo e entusiasmo no

traballro comunj-s'ba ;
5, fntensa lÍgaÇão às massas"

lPor isto o C.C., de acorclo coitl
a. opinião d.os canrárad.as clo, orga-
ni-smo' d-a. referid_a camarad-a" coãsi
d-era que ela se Euto*crÍtióou d.oã
erros d-o passad.o, passand.o a assumir toclos 'os d.ireitos militantesT



5üBriÊ
Este cailaradâ, i'çêfr' -bicio atra*

vês cla sua 'acl-iyiciaCe *ifitá.riá,
o erro slstleiná.tico c1e' paierna.--i-i"..1'
kro na ,tÍgaçãO às i r,rassas 

", , Send.o u-ill bamaracla que ' efl: mui*
to§ paiapos c1e trabal-hc Cresempenha
um"papel eficáz e revolucÍonário-,
cai fàcllinente na ro-binar .,.,.,, ,,r\ ,sua queclà na roti-Bâi e falta
d-e ligação polírica revolucioná-
ria '.às ,, massas, levou*.o a erros
.g::avíssíroos no. passâuo.' nonead"a-
T?lte en t)14, ?ão toiirándó "â§, ,roe=
d-id"e.s necessárias para d_ef éncter
ç1.^o i-ninig?- po_l-icial g. crasa que t.1
nh-a 'possibi-1,id-a.Les d-ó der atacad_ãe oncle se encontravam materi-ais
d.e grancle .importância.'

Da mesma forma quandLo foi se-
qu.estraclo pelo band_o l,íatos*Viria-
to-"Xamiro, postou-se numa posição

/'\-- r.a.,,!-r,xÍ.À..-^,". ".U.UtJll't
t'pgqLleno-burguesa, d.ernissionista,

sQF, encarar a tarefa d.q Ii-quidar
os'feneEacloso i i i'

. '-Este-.camarad-aq comc ; 6 c1o conlr.e
cii.nento ,ila OrganizaÇãq. foi afas*:
tad.o, c1a . 

. *irecção, mal- fol reposta
a l-egalid.acl-e pa-rtid.ária após o
Bllpe, e foi enviad-o para a pro<lu*
Çao para se ree'd.ucar.

0 texto d.e au.'üo*crí';icg quq se
segue é pois escrito à. "Iaia."de 'lra-' lanço d-e uln ano c1e trabalho na pro
d.ução, oncle, o camarad.a Quim i]ãõ
superou os sells principais erros "O C.C. ap6s este balanço tonou
novas med.id-as para reeclucar este
caiaarad.a.

O C.C. consid-era pois que este
..canaraôa contÍnua no proeesso d.e
auto-crí:clca gue ainddnão foi.re
alizad-o,

is do 0uim
Ca.marad,as, pretend-o coil este re

latório, abrir ã caminho que rne peE
r:aita, e, .nim e à Oriqanização tra?af
uia coilbatei eficaz contra o líbera-
lismg, contra o rnau estilo cle -bra*
balho que ,levou ao abanclono d.a ta-
ref;. cenbral u cLê Lutar pelo Parti-
do, através 'd-a anál"isã pol-ítica
d-os erros e clesvios " c1a sua cara
cte::izaÇão, d.a d-eterinínação d.a sua
origem -poI-ítica, 

d-e inodó a tomar
med.icle.r. eficazes para os coi.;ibatêr.

}retend.o coin est-e rela.tório im*
ped-ir que a minha autocrí,;ica seja
f ormal e reconhecend.o o carácter
d-os erros cometid.os e as suas con*

-À au'bo-crítica seria Íornial- se
ad"op-i;asse simplesnen'r;e a posiçã"o
-l'SÍm senhor, reconheço que cometi
erros Sraves, gstou clgspost.o q gog
rigír*mê,na prá."biôa .clemonstrá-l olj
-ej-: RECOI,;EÇÂIIIJI D-i1 I:'[OVO ! t'.

Pretend.o Liluiclar os erros e ví
cios que tera cara.cterizado a mj-ni

ha prática e poT isso sj-n-bo que de
vo também tomàr,,um }ugar na. 6arri-
caCa C,os que 'fazem {oiio sobre os
meus erros r Çomg únj-co caminl:ro pg
ra irrrpedLir' o oportunis;r:o.

Urua questão que pretend,o ]evan-
tar cl-e início ó sobre a raíz d.os
meus erros " Anal-i-zanclo a mir:ha pré
tica. suponlr.o que é cor:recto ciiegaF
à couclusão d.e que a origen d..ess.es
erros não é exclusivaniente ideol6-
gica- mas tami:ém po-l-ítica. :É c'erto
que a rninha origem social, pequeno*

r8 l. atcí r
,, .iiÂo coirrTf cEiiTR;i-L DÀ OCl.Ilp

. - Cana.radas 
"' ':''Escrevo este relatório porque

entenc.o qr-:.e é mi"Àã-à-"ããpoã"adiri
d-acr,,e d.e me col ocar abertúente coãtra os meLr.s própri_os erros " porquõ
náo basta trfazer esforços na-práti
ca ctuo-i;id.iana, para os ultrápasT
sare porque eltenclo clue só u.ninclo
a minha posÍção d-e au.toerÍ.tica às ..justas c::í-bicas qu.e rne..são feitas,
será possive-L cleirotár"o uar-l estij
I-o d-e traTàalhd -,]o estilo d_e traba
lrr'o l-i-beral ? 'pequeno*bu_rguôs, 

d.'ã
eonsequências d"esastro,§as para areconstrução 

. d.o partid-o, e' Íiqui*
c_1ar o c,por-bunrsíito,' Faço este qelqtório porque en*-be:ld.o que não é só oportünidmo c1e-
f enc.er os effos reconheci_cios " cof,]o
ca] ar*se, e"não os clef enclerir ' nern
atacar 

"À reeclid-a que vejo o carác,cer pe
qlle,no:.leu:rguôs c1o mau estilo d.e tiã
baiho que teniro pra.ticad.o e o aÉ
câlrce, d,â.s suas consecluôncie.s; vejo
-i;eimlcem que não posso Íicar na a-Li
tud-e passiva c1e remeter para a prã
t i c a.: as' -b aref a.s* --.c1ei *ãüfo'i?íIt: 

fi: aT
Ç'"ú;ro clizer com isto' que se nãojuntan" à ",tiuta contra, o Liau es'cilo
c1e trahalho na. prática, a tuta pe".
io , desr*ascaro"nento d.esses eryos
tai1bén 4a teoria, po.ís' s6 assim
d., autocr.ítica se -bransforuará real_.
mentê:'.érí Lir-ta,cont:ra o oportunismg
e, ,Éê, tracluzirá por mais uma experi
ônciá' sin-betizã.c1a. em vez d-e- se-í
una 1-ição d.esirerciiça.cia 

"
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/ *burguesa está por detrás rJe umo,
cie-L-eriainad.a concepção poi-ítica i:e-
queno-burguesa.O quê me tem afas.ba
cl-o d.a prática correctard.a execuÇao
cor::ecta d-as tarerÍas. tem si-üo uma
concepção nretafísica'd-a classe ooe
rárial "do n-1, da 0rganizaÇão, oa
Fartic]-o. t:roveniente c1e uma .forma*
ção poÍítica adquirid-o" f ora d.a
cLasse operária, d-ura,nte muito tem .

po, longã a* cIásse operárja (entÃ'
estud-antes e intelectuais) sob a'
influência d-e icleologias oirortuniq'
tas insuficienternente coilbatíd.as .

Quand-o fui para X, já mq sentia
rrrestabel-ecid-o'r d.os neus erros an- ,

teri ores erros d"e consequências
graves ? quase clesastrogjas. À r,rinha :

iJa para as rtasÍ-j;s " Daua a ltrodtl- '

çã.o (an novo) não ioi-encrrr,.âa por
mim como uma lr-rta contra o meu riau
estllo cle trabalhoo Para mim nessa"
altura. i-r pa.ra as minas era sobre*'
-br-rd.o a forma táctica. d.e ter uila co

.-ber-bura palra estar em [rás-os-iion]
.: tes, ter d-inl:eiro para pod.er d-esee.

rrolver as tarc-rlas* ter ond-e vivcr,
pois n{o havíe inpl-an'caÇão, e g}Ég

..c11sso (!l) es-bar numa empresa com

F*+*ç número d-e opcrários, o . gue
ê clificil o-e encontrar na regiao.
/r mina seria aIém d-isso uma rampa. d-e lançamento petra o tbabalho can*

',-ponôs, já. que 1á se concentrart tra
Éaha.áoies -de d-ezenas d-e ald-eiasdã
região.

Ouartd-o iniciei o trabalho em I
não 

"levava 
nenhum plano, embora ti -

ves,se plena consciência d-e quê o
principal objec-i,ivo a atíngi-r se*
ria o d-e conseguir construir uma
célula comunista na enpresa. Fara
isso tinha tod"a a"matória-prima"
necessária, nas centenas c1e õperá:
rios que poucas serran.a-s antes ti
harn leÇad.ot à vit6ria uma greve d--e

2-*i3? : 1.1. ^9:x,Tr:"::^q ^:^*a- 
nrinha

- prOprl-a ellpGrl-enCaa paSSc{LLL(.
Segui-d-amente passarei a ai:ali

zar um e um os erros principaiã
cirue coneti, ho'sentid.o d.e os isdr'.r
e d-e d-eseobri.r c1ua}. a sua raiz po--.
1ít-ica e id.eoló6çica:

_ le Quand"o entrei pala a roina
náo assumi o meu papel de van;
gua.rd.a, como comunistau face . às
massas; segui a táctica áe me d-is-
farear d-e elemento .vulgar d-as mas-

"as. não fomentand-o c1iãeussões po-
}ítícas, nem me di-rigind.o d-e f orma
militante aos oPerários que eu sa-
bia serem'cs mais avançados Po1it!
ti-cameni;e. oue €râtr1 revolucionário
ê estavam'ná Coi:iissão d-e Trabalha-
d-ores, llm,relação às massa-s em ge-

ra.l, a minh-a acl,-uação era sobretu*
d.o a d.e esconcler as id-e1as rev,:-t-u:
cÍonária.s, até que as nassas tive§
sem confia.nça em mim I

Temia que fizessem mr:-itas per-
guntas sobre o rneu passad.o e e por
isso tentava mostrar-me ipçual ao§
outro§. Isto não quer d.izer que os
comunista.s se d-evam compor-bar co*
mo os ou-Lrosrmas sejam quais forem
as cond-ições d.evem aparecer d.fpte'
d.as massas. coiilo os inais combativos,
os mai-s esc.larocid-os. Coruo d.iz. o
car.tarada i,Íao'r . . . os cor*lunist&s 1 r . r
em toclos os momentos, seja oncle Ícr
que ,se .en9ontret ele d-eve ater-se
aos priircÍpios just-os e travar uma
luta sem tr6euas contra toil-as as
icleias e acções erra.d.as, de rnod-o a
con,soliciar a vi-da colectiva d.o Par
tid.o e reforçar os }aços existen -j
tes entre este e âsi mas,sas'---n;;à-ã*"iá ter si-d.o a mínl:a. a-
ctuação, e ,es massas d.evj-am tê*la
vistó cói:ro TãJ..' 

- i,as íarã -i"§sã êia
ãê-ce"sÀârio qãe eu assuilisse cliante
d-as massa.s as responsabilid'ad-es
e o,s riscos que cabem aos militan-
tes d-e vanguarda,

Colocar--me à clefesa, clisfarÇar-
-Be r apü.rentenrente pod-eria ter si-
d.o comecto" numa rrrineira fese.
I"ias e.ssa atítuc.e não- f oi r.rltrapas-
sac1a, institucionali-zou*se, trãns:
forirou-se num d.os aspectos que a-l-l
cerÇaran a rotj-na.

Essa atitud-e alto"nente prejud-i-
cÍal para as ma,ssas e Para a Re-

i.eonstrução clo P;r'i;ir:lo " tci:r raizes
numa vr-sao rnetaf ísica' clas Íiâs,qas 

?

da luta c1e classes e "d-o Ôesenvolvi
mento cl-o movimen-bo operário. Essã
visão me',;afísica (que tem nuitas
mals manifestações ) levou a ter
uma confia.nça abs-bracta nas mas,sas
confianÇa no scu avanÇo espon-L--ân.eq
ffii;a s6' d'e}rbis ã-pá:tecôF,' 

- ãàtãó- :6
sem problemas.

Âs conseqr-lênclas cleste erro Í.o"
ran graves e porque quan<1"o en-brei
pa.ra a r*ina, os 2 elementos na.is
lmportantes' d-a Comissão d-e Trabq
thâd.ores aind.a não tinham sid-o coF
rompiclos pelo l:lRPP. Se, clescle oã
primeiros clias em que eu os conhe-
cl tivesse hata.lhad-o contra e.s su-
as icLcias erradas (quanto à'Inter-
sind.ical- e ao revisj-onismo, etco
em vez, cle ser os ;iRPi a arr:ancá-
-1os ao revisionismo teria pociid-o
ser eu.

l,las não só d"esprezet a ii,rporÉr
cia perisosa 

^ 
Ôo . hRPIr, _ cgii-lo . *u"Pf ":z,et a importância da luta icleolÕgr

ca que eu'tintia a t:ravar eoni q§ses

**'4 r*.í" .
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Çreulen'üos, despre zàÍtaa cÔÀ isso *a
tmportância do trabalho' comunista
c portanto a tarefa central que eL1

al'i tlnha a cumprir edificar uma
cálula comunista na mina.

As consequências dessa Prática
totalmente errada e oPortunista
são tanto maÍores quanto so trata:
rra d,e e.Iementos sãos, quer:ido's pe-
las massasr e[e tinham organizado
,e mobiLtzad,o a§.Bassas Para a grg
ve vitoriosa e Por lsso tinham si
do eleitos parâ a C.T' Assim não
só se perderam de imediato 2 Poss!
veis camaradas, cômo se deixou o

caminho . aberto paia a formaç,ao de
2 val-entes oportunistas q.ue os
nm.PP souberam apr.oveitar e fanati-
zar at,é os tran.sformar em candida-
tos e dirÍgentes seuse e Pior do
que is'so sm,'gÍân&e§ carreÍrlstas ?

e traidores'ãa classe', que já Por'
várias vezes ftzeram -cozin'b.ados'
com o patronato nas costas dos trg
balhad ore s .

0 que poderia parecer um Peque-'
no erro 'íentrar de pantufastr, foi
afinal uma manifestação, entre ou-
tras, de uma fuga às tarefas de co
muniáta, de acõmodamento à situal
Ção objectiva, de óaPitulação dian
te das primeiras dificuld.ades, de
paternall-smo, iá que press.upunha
üma capacidade de intervenção sal-
vadora no futuro e e um amadurec''
úento" espontâneo das co&dições
objectj.vas. , i

2s Não travei um combate sÍste-
mático contra as ideias erradas es
palhadas nas massas sobre o comul
nj-smo , sobre 'a c Iasse operária r se
bre o 25 de Abril sobre o faLso co
munj-smo do PrtCrrP e a siüüação po}Í
tica em geral

Isto ó uma manifestaÇão do tipo
Iiberalj-smo que o camarada l',tlao a-
ponta como sendo Itnão contestar as
opiniões erradas ao ouvi-lasrr. Is-
so foi muito mau para o trabalho
porque dessa forma nunca ( ou quase
nunca) estive envolvido em conflÍ-:tos ou discussões acirradas, de me

do a demarcar-me diante das massas
das posições erradas, de modo a
desmascarar diante das massa,s as
ideias reaccionárias, de modo a
mostrar aos camaradas mais avanÇa-
dos qüe os verdadeiros comunistas
defendem as opinÍões correctas e
'as soluções jus!as. Este li,beraLis
mo em ietaçáo à luta contra as i=

c{ ei-as erfatCtas qu.e suilú.er'éeii. ilai)
massas e êrâ simultaneamente uma ma
nif estação de capitulac -'i oni-smo ( ag
sistir de combater a opinião geral)
e de espontaneismo ( -acreditar qlte
com a evolução potít:-ca e social
as massas compreenderiam que as i-

r, deias qr-le ho j e tinham como certas
afinal eram erradas sobre o comu
nismo por exemplo ) .

Este erro crónico é graye 6 res
ponsávet, em parte, peia falênciã
do trabalho, e teve consequências

graves imediatas, por exemplo por-
qge ao nivel da luta e da organlza

; Çâo anti-fascista nada foi feito,a
pesar de haver grande número de aã
t,i-fasclstas, e uma reacção bem im
plantada que urgia combater eftcaz
mente (principalmente entre os che
fes da mina, ódiados pelos minei:rã)

. Se eu tivesse intervido corre :
ctamente efl todas as .d-iscussões pg
- 1,.

.Il_tr_cas das {n"assas que presenclel,
Dossfvelmente teria caiado um cer-
to número de lnlmi8o?, de adversá-
rios, entre as proprias massas, ?

eu sempre fugi a',isso. Isto 6 um
erro de coneÍl:iaçao, fruto da eshei
teza de vistas qüe ieva a não vs7
eüêr 'se a ldeologia burguesa pene-
tra no seio da classe oPerátia, é

fia classe operária (não- só eviden-
temente) qré ela tem de ser comba-
t ida.

'O erro de tentar fazet trabalho
político à base da'amiza{e pessoal
'cõM -roDOS os oPER(Rros ó nã.práti

' ca ( 'e'flcou bem demonstrado) uma

.forma de não fazer afinal .,trabalho
nolítico, e muito menos- o trabalho
iorítÍco'centralr Qüe é or trabalho
ã" selecção, de luta de ideias-, de
ãÀ""rçffií" o @ismc

Usàr tbOas as -tácticas PaY+ . co
nhecer o maior número de operarr-os

'possivele está certo quando se prg
tenae iniciar o 113[a1ho num local
'novo; mas não se Pode transformar
isso no objectivo do trabalho, e

fiear Por a:-,
''' J9:Não tentei unir-me a q"?lqT
nivel a nenhum oPerário Por veÍ 1n

" ãüilãiâ"ãiáã ou -defeitos em todos'
?or exo um que se d':.zr.a simPatiza4
iã-Ao comunismo por apanhrar muitas
,árà= " bebedeLTa, outro que era

"rrii-rascista, Por andar sempre a
' ãtrã" coisas óoãtra os 9o"ts1i?11::
'outro que atacava a comt.ssao ue .,"d'

üâihaoóres, Por ser anarfabeto's er

;t-
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pai dum dos l,,tRs da comissâo e
be bado.

Pura e simplesm-ente nãg- apfavelteipara nada a mlnrra possIb]-].1dade de
me fazey ouvir por esses operários
que'estavam ainda dispostos a ou-
vir-me. Para mim os itlfu?ês eram tão
tigres de papel que não poderiam,-enganá-Ios por muito tempo, como se
a ninha presença tivesse qualquer
poder de fazey vencer a linha iusita sem necessi-dade de recorrer à
Iuta. Isto d uma manifestação {Ia-grante e grave de espont?neismo e
de trlunfalismo" Essa prática opol
tunista levava-me a esperar o fim
do MRPP e efri vez de me dedicar a
combatê-Io, Como consequência dessa
prática coneiliat órta, contra-re-.,volucionárta, o MR?P que de facto
por toda a parte se esboroava en-
quanto os M.-L cresciam, ali estava
caô,a vez mals forte enquanto eu
chafurdava na rotina"

JE objectivo qnç o's militantes do

MRPP tinham mais condÍções Para a-
panhar esses operários, erair mai-s,
eram da terrar..tinham grande con-
fiança com os operários, e tinham
sido el-es a desmascarar-lhes o re-
formismo da Intersindical. Mas dei
xarjme amedrontar por ter uÍna posT
ção desvantajosa e em consequênciã
áisso desistir da 'Iuta, não foi de
mod.o nênhum a atitude de um mlli-
tante comunistà, mâs sím a de um
cobarde pequeno-burguês.

5e 0 GP não foi para mim uma àY
maque me permitisse avançar na PIg
paganda e na o.rganização dos oPeá-
i:-õs. Só uma ou duas vezes o discu
ti com camaladas, Afixava o jornal
mas ele era arrancado. Teria Podi-
do saber quem o arrancava e tentar
convencer o operário que o fazta

ser

r }/lais casos concretos poderiam
ser citados. Todos eles conheciam
maÍs ou menos as minhas ldeias po-
Iíticas e sindicais. e tlnham côn-
fiança em mim, alám'de serem meus
amigosr Íro entanto, em vez de pôr
em execução um plano concreto para
a organização de todos esses ele.mqr
tos r.as diversgs organizacõçs- demassas que urgl-a crÍar, a-m]-nrla po
sição eia a dã demissão face às i,g
quenas dificuldades. ,

Esta atitucie á nianifestação de
um erro graver eüê é o de júf§ar a
capacidade das massas ou de elemen
tos das massas pela minha cabeça ã
não objectivameãte pela anáIisõ on
creta àa sua práttcà, se um operáI
rio qualquer se pode ou não.trans-
for*ar num lutador anti-fascista At,ir,u, ou xlum sindicalista revofuci
onárior oü num comunista, não é a
mim que compete decidir .e fecha:r-lhe
ou abrir-lhe as po::tas de acordo
ôom a ideia subjectiva _que eu faça
deihe', mas si-m a--eIe próprio, o que
demonstra através da- suà práticá.

Ido fundo a posiçâo foi sempre de
um atentismo mêtafisico e estóril:
esperar que os operários evoluam
para então poderem ser abordados
para qualquer trabal-ho" ,il

Co-nseqüêncÍa: os operários por
si sós não evoluemr-, ou se evoluem,
essa evolução não é observada nem
reconhecida "Esta atitude de desprezo pelas
massas r e[ virtude dos seus defeia
tos objectivos, é um gráv" erro, 6

uma manifestação de. espontanelsmo-
e de oportunist[o r é não ver que ã
ídeologia bui:guesa tenta corromper
; crasãe operária, g-qge -§ó-!gr9esforÇo *d.oS qqglql§Jg§_, dâ propa-
g*"d%=a agitaç-ão, da organização
ã oa luta ideológica se pode com-
bater os.'yícios q:qe a burguesia
Ínfiltra'hos opefários PaÍa lhes
abafar a cômbat.ivi-dade.

rXe oue i-sso e
clr-sso. o oue
rXe oue i-sso eqa errado. Mas en vezcll.sso, o que Tazaa era allxar ou-
tiõ nó me§mo higar. {lgunas vezes

do. M

presa, num local,onde não PassaYa

os jornais ficavam vários diasrnas
geráImente isso não sucedia. Esse
Jornal que eu afixava diri$ia-se
apenas a uns quLnze oPerários q"ue

viviam comigo nos quartos da em-

49 ?or }iberaliqmo não fui eu ri,c""' 'ii'i ::::: / -

a arancar "=-;p;;ã"ioã Ou comlssã. quase rnals nlnguem"

são, da inf luênãia da rntersindÍ- , . ^-Ã; 
p"i'"1raã vezes ninguém sa-

car. Foi o rffip?. i1;tas *"**o';;;;;, !i? quãm collva^o jornar' ma§ de-

antes de eres terem sido p";;;ãá pois comeÇaram a saber que era €üo

mente corrompidos pela ideorogia* ' ' -^-Eo devia ter coJ'ado semBre o

antl-partido desse grupor -;;"F;: iornal diante de toda a gente pci-s

dia ter lutado pela sua aaãsaã"á ::^"im não o arrancariam e surglri-
Linha M-L ou'pelo me-nos à iinfia am discussões e DossÍbilidades de

sindi-car ,"rroiüãi oÃáir* 
*--'-'* aisãiii;;-;á; sd'o iornal como to

Essa não foi a minha atitude" - 
ou'ã*=í;r1?ôá; porití"a e portantõ

": rJ



-i;ravar combaie contra o antl-co-
,Tynlsmt e de;pais, ideias erradas, en
.fiadas pelai ,burguesia nos trabalhã
,.flure's, e ao. mesmo tempo preparar .-
camaradas:para a luta e orgántza-
Çao s].nclt-ca^l_"
. O jornal êra geralmente qendido
à entrada da ninat Ttã hora de ntu-
d'anç,s de türnor por simpatizantes
'4e X, 'ntras eu,,que vinha a sáir ou a
entrar er$ yez de me juptar a eles
ajudanào-os a convencer os minei-
ros a comprar o jornál, Iimitava-
,-me a'comprar um e'segui_q gempre,
'tendo inesrrloichegado- ao cúmuto de
uma vez não comprar o jornal dlze4- . / \ ,. ."do que jq tinha.. .'" 'fsto I á uma expressâo concreta do
abandono por mim das minhas respon
sabilidades cono operário avançãd6
como comunlsta no selo das massas.

A maior parte da propaganda ge-
ral não foi distribuída e quando o
foi apenas alguns sectores das mas
§as toraaram eontactó com ela.

Isto em consequência de J posi-
ções erradas principal r,rente: a la
face às massas, a de não reconhe-
Çer nas massas a vontade de ler a
propaganda revolucionáriar eüê }}es
.dlz directamente ou indireetamêhte
respeíto; a 2a face ao papel da
prçpaganda e à sua importância na
iiíplantação e na luta cle ideias; a
3à:'face á oposição que se geraria
por parte dos I\ffi.PP e diante da q.la}
gu rne acobardava. "l

:l' .Esta questão é funclamental, e
têm reflexos no abandono de muitas
outras tarefas a partir de'determi
nacla altura, isto é, a partir do -
momento em que os I\{RPP ganham for-
ça em certos sectores e na Comiss-
ão, €u compreendi que a suq preten
,sã,ó era a ãe de-ter-o monopótio da-
ae,tividade poIítica e da propagand
cla 

"
0' caminho errado que eu segul,

foi o de tentar primeiro ganhar
força pa,ra os entrentar, ã então
poderia desenvolver tocla a propa-
ga.nda que quisesse. Esse caminho
não poderia ser levado a bom, termo
pois s€m propaganda era impossivel
gânhar essa força. 

-.Isto é a expressão de uma peri-
gosa concepção* da luta revoluõioná
ria e'do trabalho comunista que se
deve basear sempre na luta contra
toclas as posições erradas e nunca
na coexistência pacífica bon elas
evitando ser ata.óado politÍcamente

:a^-. , ct-- _nÍerioií{:de ce íor-ti,v! uu uü! uLrr

cas.
-;!'r.tE preclsamentflá -Iuta ideotógÍca

e a:batalha siste-rática contra inimi
migos mais {ortes., infi,ttrados.:.rlâ-
clãsse operáría, úr" nos dá força,
que transforaa a nossa justa li:àha
enr acção de massas

i,'Esta é uma lição que eu tiro
deste erro e das-suas desastrosas
g,grlsequências, E, generali zand,o ,'uma coaclrrsão que eu tiro é que o
trabalho de um militante comunista
6, neste momento da reconstrução ô
Partido e r1Bâ luta constante cóntra
os oportuni-st':rs, quer eles possam
ou não vencer-nos momentaneámente,
pols se tehtamos tigar-nos às mas-
sâs:r fqra dessa luta, rodeando rqs-
.§.ês escolhos , en yez de os dem-ollr
mals dia menos dia acabamos sempre
pos e4calhar neles e nos afundai -.
'. Em vez de fugir à luta se eu
agairrasse c'o[ flrmeza as tarefas
da propagand,a, 'certamente que el:es
se abespinhariam contra mim e po-
deriam mesmo ter para lsso o apoio
de certos sectoreÁ das massasrmas
necess'àriamente eu nessa luta não
ficaria sbzinho; pelo contrário,
ganharia o apoio ã,os sectores màis
combatlvos das massas, e a partir-,daí-poderia ter avançado na implag
taçao r ne. conquista das estruturas
sinSicai-s t rLà luta contra a explo-
raÇao e o"oressão dos chefes e pa-
trões, atã à construção da cérüra
eo munista.

.'^:,

- §""



se d.er.ritír :'essa. t:ref a.
liIo C?f .,eto :rDortc, e,etr. oru1rcrds a' 1:rfnci-1oi-o 1l:rti'ci :vs'.nas

,ã"t*,*on*á';,roniçõeá activa.§ n,f" ior.. ie,noLá;io..*.' -., aioa*nnã"
porrx: l-t-=c tis-ra. e ver eor':: cuír Íoruação;ac1-í*.ie:..

Ee origenu onlerdria, e trabaiharad.ri.oc trlo operária vlrtrla .grând.e 'fái:ríca, a camg

rada estaia 1ilada à lrganiz:çâo no te!:*o Co fr,scisrrro, e alese:rvolvia trahaLl,ao
na sua fabrica. llsteve à f,rente d.e lutas operárias, e revelou-se eomo u,ua ::i-
f.itante corau.nista, coiiiptreendencl.o a l-inha c1:- ürganização e procu.ra,ncl.o apLiq;r-trai "'srlâi. sua fá-hrica.'Á sua entrada no C-,- io -ortorl-ogo i, cegu"J-r à Le Con:fenemcia, ITaciona,trr i-evg

-§€ às provas prestatô;e poÍ esta eai::arada anteriornente eomc r:itri-Lante d.alCiiLF,
Foi.ta.mloéi:: recrtrtr'fu- troo... faz,er arte da *,eca.oção do G.ll . corso ir.e.ihro efectivo.

IIo CFI ;io t'orto "ãt" oa.*anada pantieipotl cru.rimte quatro rleses, a pa:ii:cípio
m.upcâ faL'banl'-o às reianiões paz.tioi.pa.ndo m.a t,i.scussão política e na Luta i-d-eo

Lógi.ca. .iá na ,ec-acção c1o G,i-. esta canav'ada co:^:eçou greidue)-memt,e a f e'.1'ta,r às
reuniões, a-, não oont;:ibiiír' cor: os tro,llal-,loc ,que l::e era.r: :le s-iúínaios, acahando
pox' deixar cle erlJerecer def,i.uitivariem.te n:, .iedacgão, troi,s segundo a e.a..i:xa,ira.ciara.s

taref,as cle que ãsta,va e3.oarreg,..d.: não trhe Bermilbirr: :,isXromítil-j.dade Ilalre as ta
ref as 1rls 1',sf,Ersção, Contu,-.o a. ca.üiera,da nãc rf,:roou.roi: ii-scutir xlo orgaxLis:::o as
sus! 'isponi'ciiteL. ann d"e tenpo, xr.êm tnrver'- lutn ideoLogJ-ca eols - Ongar:iznção,
prefeníni.o eiltr.ar laun i)uocesso en'ra.dlc de ilio ;,p:recer sen cler :ue}quel expli.ca
gão parra tetr, ou não entregar os üre'or.l-ncc que Lhe e:rar.r petli-c:ôse c,cih:ncLo por

. I r'ir. i'i..i; : ::

treun1ces, êE1llo1'c:

poXdtncar o cíntê

Contu.r=-o, algr,urS rjeses depoi.S, e ec11 a 1_,,.^ : c seu C-C:-:Ilê.rrh.eiro pC,ra : rüro1:a,
a câ,rnarac1:.,-ccnãçou. c i:ôz' oue-i;ães ei: re }-ação às reuniãec t.o CI'Prpois qllÇ xx3 sua
situação, raãc e1^. conveni.pnte srj-r à noite, 'üe',rido a prohI,ery..is que irÍa'Ievan-
tar,qúen corl & f areil-iercrxLetr co:'i: rs r.:s,sgcg Co Xoar,tr oncl.e he.bi.'L:"vc. , I

, 0 CPXr e::p1-íco* à o*úára,t-a, ,ter er: rtezrçãa s! suo :i.tlLição esi:eoíficar'r::as
cjue e o*r'.rrràd* devi: esf or':r r*se, cc.rlc cLãr: :i:'i,. -le u.':_c::ga:iÍsno i.c 

^ . . .liIioç{"
resional-, pâre corlpr.rece.r nÍ'.s neunj.ãec e gtl,e :r laârcfl.ção d.el-.rs err. f e ita, etend.en
:lo à sua situ,ação e à c'los outros cazil;.raà:'s. '

1,. ciners,le acei-f cu- est: si.tu:çã: c tgc, t:pn':enrleute a l-u. l; íl'-aci.ó;i.ei c.ue;'{ci
tnnvada." Coniujo, gr;i:ueL;:.eritc :. c:r:^.r:.c1a ccrjei?o11 I -icn-'"lt' às :reuniões, a de-.
sin'ber;sqr.tr*sc l:eLã lLr:.bs,l-::c ccrurii.s't:, e l. r.: estrí';:.r-se ic trr-o o t::shel-}cr., là
SepereCeuL ;'i. ví, t,e, 1:cr l:'-s.is Cc ,.U:.S SeD-:il:S SCr. . ^z' 'Ual-;-:cet' e;:r:lj-Ca3ãO O.O

CF;, I'iei: se esÍorçlnco 1:r.râ icsc, 'le:::.c ,'-.ai:s sr-j j-cic-:"ies pc.rÍ o f,aze:r.Comt::-
ct.c1a, a ca.l.iâÍ:adc iizj-.-. :ue es ba.-,.a :'oente e iue llogc-:1ue. estJ-rresse iie Lhor .üt,pâ

recrâqía.Cor:,'cudo, a eârratra,do cc..l,i..ue.v:: sell :a.t;alreoeí à.s reuni-ães. :. ;

C CFlt:-ecir.ill então en'rrior ur:: c:rnarad:, r:l:ro ciíseutír coi" e o.anâr:dia i:.araela
ás rosições rue estr;ve a tori:rr e saler os:-otivcs t'Lie a l-evova a tel-. l: can&r:
el,:.. i..anel-a.re.snc,nsável. llor uú or;cnis$,c na surt fíIartce, e polr x.ti:l cIr[jerftís-.o c1e

zOIfâ,l,';CtrCO:ll.Va t;::-,b.:r::Í:.S SLItS t:ref,r.S-.e r co:rtno1-c ol-ít{CO'leCSeS O-'rô-
uisr:os. ilo or11:,r,rÍsii:o de r"rrrrc.til-'ãlãi"ãÉ"'i:! inüáí-Íátã"1-tá;;il"1r;íiiI;t;^í"'-
gUtlnent,s a ceLsrarll d.eí;::.r-. C.e epe:recer às l^eu.níões coL: e.-.ses cal:ltrec1;r§, pos!
ção que trouxe grr.ves p:rej'uÍzcs à on;anizaçãc nesse sec'bor.- 

t.Io enccr;t;:o cor'-l, esse ear;arada ei;vj-:rcl.o i:,'-rLo C?.- e & posJ.çIo ia, cenrrecia jl,anela

e::l i C. a,ue âS stl..s f;l-ti.s às reur.iãer c o i.;Í-:: ::;:c :: t:l.i,iL..c cc...u:rístr', sC

devia a qr"retões d.e 1i.r.:lla pol-ítÍ-ca Bois nic estl'.re Ce aacric cor a l-i.r:ha d.'-: orir:a
. ' 1-- r- -L--^r,-ar^^ ^ :^ *^-;^:^ -'1 ^ ^--^..iuâ-r,1n1zaçac no ciie,rli-z resl:êí-{,o a.cs :reãor1cs en -r.riüaí*o-n án-po"Lçã" e.ã ooganize.çãã

en rã j.açio àu. oriisrai r".ções cci::uni-str,s, noi:ee;'r".i:ente :o si.pere cir:eil-Lc dcs üuas ila
taf, orr:a.s e leitor:,is.

Â. posiçã,o tor:ada p.clo C-r.lr

relação à L j.nl:: ',ro1ític.r li
ror Íeorrr a ca-;o :'., ci-scuseão

foj. qu.e se a can&rado tinhai ':'tlestões a l"evantatr eri
cr.3lnização a c:.i:erec.-: Cevia iieL]t,:o ' o seu c:'6anis-
*ãli-ttoà, trÉ..:rir e Xut:.' ideclogÍee, Ê.-Í'ecer''-1"a,r à



Ç

organiuâ$o os. seus &o&t"os de :r1s.tát " ,raq,i1-.g,tar àr ,"itnag'oportunl*lu a" abanclo-^r' tr':-'c o t;'arcal--:3 .a preÉe;1+rc .**p' ,-íirr.:.^á:.tiá" o,,., 
-1.:-1r.i:r.-r, 

cr.;:r:{,1:e3ã..
.1", cài's+âder, .aceeiteqr'q;pá'.ti";1r;ã.'"ã+;;;:"tenrc-sÊ e, @oip.+,r.ece,tr,,rn! ,reur:iião 

ct.,-epi,-, j .::,r=..s{:-fr.zia ;i,";!:; FEi^:"";;Iô;": 
-"-- "-"r,,: '.''=- , ; ii ,:

.rlt!, 
o-u,1*"r::"r:o^=!u'- 

' Lute icr:ectró;;ica t.:a-rora-su--f,:rúueri.i-rt;-cnià'tn :;r1" rie po-! ç ;s:-rJsac açsü .i:,.ç._Ee Xa. eai._::.r:da j.ar.e1e, ,:cst:::_to-.Lhe e rJCsj.ça. ";ãoti._-:istr que ostâvr :. to:'.àn, irâo po:curar:;ic r.evcr es su:rs .."1Jãã"'""í;;";'rturLr :.(ico,,.Ló;iica no orgânii.s;irc er.-.. cúe niLita.vc,..r* sai:.,,aada,ai:ont*.,r*;":ul;ii";;j'tt*l_,1,X aos,-:ãtcc'1'os cle t*abol-]"'c e funcioranento ao c..., , cortu.lo"ur ..u, ã1u Le-rlz. âs su*§ p:sí -ções' ao or;lnis::c, crj.t,i,c:-:::.o ecses crros;:o se--ti:-c c-e "";.;";:;=iãrr";, " o.r.rr.rada ilrlferia c.eeliga::-se.'o traLalho u i.qit;,u-"" das suas t:;refas ie oor..u.rzis-Lã.as pcsições c,e c- cêEêrâ.d.e defen,:"'i.: cr: o*i"fão*â;""õ;"iãããa"í""]r'l 
"'"uu"Labaf,orr:a;àÍi},]|i]'i;";; ,i;;.,:I:o*I'I" revá-le's ã-aliscr,s,:ão no ôr.'ai-1i.sno,re I.a.r,çar. a r.uiLa

t,era, 
.,.,ã" 

.",.*;í=',-;i=;n;Í,,." ;;t;*:;il";";=ul;-Í;;:"n::':;;Jr;txr;*í""i;,:$:,":í;;:.â
n'4r:c.o ' a's suas tane f'e,s e o ta":.h:l ; *o' **ioto*;J."";.""r""i"i*. . r.uto j.deotr ógicaêr€' aí qrle se tj-nha de 

"" ""*1,";;, e;;n-;i";"sidia c ftin:,1.o.r,,r,. -rror..r.,rr+ Trnr. 'i cr.: â.-"3i-:r. e.ca'.a'-rcr cor:coo.:o*-._oã ;; ;.;";:;;".;. u"""=i..ilr,t;i-;;j;"1:":rr"l.*.;'ê::cr.-.s Ço . a 'r-ir:,-r cr, o*;"r.i;.ôa;: ""í;,..t;;;".u,.ro" 
perô esconJer. o srTr. ale.nc,.or::'1c 'i:'e;:a1'''-o ' as slLt's tc siçõe;: 

, 
o': o'ttmÍstas r 

-o 
seu. ahurgüesâilento. .0s prohJ-er,:as cienQsrrf üa pessoatr', cll]e ai:,rJsenta-tra erar: .-iiã u,a f oma ãe nn,coo.le* a questão d.ef8tdta,.'eafi'B-*,\n,tÉs'1s;'ã.*fià$*l*;,iila=aãgã"se?":eB:"q*iaxãàá;à;fu-rUsÀtã"1grc*eg-,

per'o cF''' n 
""?,1i-u-:c1o -õàr"'i""" :.o ehan:.oâo io t*.;"i-o*ã1,:u*;.sta, ãs poêrsoes gn.a

a'^A rJ*í' t'r'-orr ótrra-:'ç5s,--.:,. 
" ";;ir;:".";;; ;;;" organisr:os ser.r c..etr :llalquãr cz1:rica_çao ou avísc r:e s-:r'|!13n' tr;'.::Lnic, 'oãia".""",*"J qo,.e o ecr:-bror-o fosse fei.to::er.c clr e!I"-*i,lü ã"*i?u;;:',i:",::;;r$:-::;r;_;;:;i?,nr. .*;;;;;;iJoo-n" ne ::rriti cê e co11_' Nãointeressará aclui "o"ri"or;;;;;;â; n*" a ca.arada Levantava en ralagão àtinlaa porítica aá o"g"'rirãi;" Egin qrn ou';;,r;o;;;;ãJ,r"r.r*i" sâo anaii"*ao" ,rou*oc*neretos que se secue; . ir.s "iíti";l;-r;; aoresentâ\ra quanto acs réto::os cie ü;:a,.;;i"'n;irfi; co 'ortã' '"; ;;"ã?:1;ãi lfl* ;;*"t*n, e q,"iai ro às river"i,ôneÍ*" 

" ãclep o i ã - ;' i 3:i!I1 
3 

., 
I íÍ;; : ;'§ : :;.-; :tu iu: "ij*;,, :f;Í" ri;" i "ljFi'; ;::. g: :3:,'Jcfer'r'ia', c'iorr t.i.'rãcsn oi..." .*.t,à;;;-;""oi"ts.r-so:nã out:ros es:ec-bcs;-;;;-,.- -se reÍcria a crÍ,Iic:,s ,: J_,nta c;.;;;;";"ü-.à *"aanircçãq, fÍcer:.-r,. {e a:-nese::taruri reLatórÍo "ostcri'orr:ente para 'lançro :. iiiscucsã, *À ar alização. ..i ixj,,.!r' ruestãc fuiecai:'enibar- áu r*t' icre õi.ó6;iea a *ira\re' e cê§11*1 de*issãc c1o traharlo'oã,=o*Í!1r, 

" á1'"n"unrsr..Jas .rr"""ãI:-f;"'31.,13';-iíã i".g
'tico pâra se f,uz'tar a-i"t""ieeo:-ói'ica I §lposiçao ã,roit..ir,,r."tu erj que tÍnhe " caf<ro.-T*'nbé na fáhrica onie-ü"",.rr*r.r-;*";;";a--Àã" ã;""-r"uri.e trac,ar,:o ccrranisiLa"Âp6s gran,les
1àaua 

-a;-ã:; 
" l'*;: q;i $*: r fu "ili 

" 
í ;:"' ffi :;fl :,,;iÍ"*J H:;i I" :;: "ll*i, 

uá, :;..;":i;l;;: á i*"u,iho'"o'l**isra na fírb;i;r.. r., c::rarra i,,aneLa ,rocurnava ranhéi:
g^gu... poi *o,nf;",::T":r;:I;ã:'I: "1 seus cres"rios " "-;;; ,ie srÍganenüo rraB.i:as-iárias sere 

^nr:]- "oo" n-oi;"",3.*: ;:r":t:*;it r,..i;";líiü;il;Í3j{;;t::i: S*r;:"
3ry;;;ll;:::I:,iit;;'::;-j;:,}":"..._.r,,*'o'r*.io r""i."üi":::a.'utico ao"--1,,^s*,=enros;jn, cue::ro 

"o=p,uer:iÍa,..j-=,ir;;; il:;X]";;I""u".}:l;:.; ii;;1";.:r;;Íi::,"^(1rr:-" siL : i"'.riã;:. l " 
-ãirl]' 

o.'o " *í;;;ilo ã,=t_u"io=,--ião e:rr..r cc;ro i: 
"à€fioer"

eca:"i:Iri-Q' "-or reconleáer, *J'câr]:as ;.,ooo.rn. o lr3- ,r-.," 
-nà" 

n" :i;sen-rorvia. r. inera_
'li{aie êra 

'ue a ca'ana.rla rão risc*;;;';";Iarralhr-;;.;;";, ," sG.r.r ors.cr,ris;,o rieíÍ;,;;1; rJ"J::#'f;*{-i{L;,',HJ;i.:*#.fij ;;,,;:* j__",;.1";;,"ij;tfJ".n},:f""jlr"as .'e co'irr--inüa, o-á"ãii;"iã*t. aÀ"-'*rã;;;, ;-àurr;r.r""l'"rrto c.ia ca::--:.trac1a. ,Eãteere o nesul'bacio co in.uárit"-L-er?,t:-* I'Iiã*iü,.r" a^ gàt;;; ::essa ráhríca, e cu.e:: ffi";l;;;-.";,:;:il:;.::;: :;-T",f:; ::::, ," a*sã;;;; .o rra,s,:c cc rnísrati-a e fun,Ja::..entrf uitu 
"";r;";: 

. Lie e Lr i:il_:i,Lrnte co..unísts, o IÍh,eraIi.sno e a.. ro- - Deste p"""*n"o nocre,:c" ,r*L;'i'5;.1".|]f, #-iiãaX"; *u"tiirnn*,=notc cios .á*irãài3.lgi1ão basta u.:-1 cerrsrerr,e u**-i.oo:i:-ecilc peles Íra§ss,s e esüj." .-seuü;§r e eSuL_,,acto ilor cLes l&,na sêr ".
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1r1t1 'cue.dro e diriy;,llte co::u.i:ista" Est:. á u.'a condição ir:portanterruas só pon si"
não hasta. Â eârf,aiea.r]:a lianela:.trnÊÍiio á recrutacia para o CFF, tinh.a esta crracte-i'-
rística, con.tu.clo reâo üinha ainr.e. afirua,*c as cei;ãoidaclies políticas e i,deotrógi.ãcs
pâr'íI ser u:-: ru.a;ltro i.irigente.
2s 0 estiLo cle trsbal---o erra,io; a fatte Ce c':iscr.r.ssão poiíti.ea e ir,e]-ógica no CFF,
e particutrar'.,enüe cci--. esta cai::âraí1a, viera;: contrj.tuir. 1l:,ra que gnadual"ilente a cg.
r::araôa viesse a'toi:lar estas posi.ções oportunistas, a der:itir*sê no trerlaaS.ho refg
iiancio-se eu ilive::3êreias c1e Lirtra, 13err.j eseor:cler o seu abilr;r:.sa'enüo e o ahanclo
no :Lo trai.aL:c cor ::u.ni stâ. .



CPP
DA

REIAT AOoRt0
CAMARADA M/\NELTX

Camaradas: trá j4 algum tempo que dentro da Organtzaçao se vem ser:;-
tindo que coisas há que estão erradas e pa{ece-me que. em yez de clari
ficarmos a nossa linha polítiea, em sectárisúo e ddgmatismo nos vamos
afundando. Eu, como milltante da Ar.gantzaçáo, qeconheço que pouco .tenhofeÍto para que as coisas mudem; até pelq contrário, com o meu libe.ralis
mo e falta de discussão, tenho contribuíclo para qpe tal sÍtuação se qaã
tenha. No entanto, ísto'não ó por acaso. Deve-se 

-à falt-a de iornaçhi: "
- ' ' perários militantãs da Organização e tambdnr ao facto depolr-tr_cados o

que eu quando levantava questões, logo havia uma justificação e multa
teoria que fazia corc que embora se aprendesse muito pouco fleava sem
argumentos;para voltar a levantar as questões. Çudo se começou a agudi-
zar apos as reuniões para a unificação dos n{-1,''Se anteriormenter por
falta*de teoria nar*xiãta-leninista nds .-iuleávamos que só a OCMLP esta-
va na 1i"13 justa , e,mbora j3 nouves-À.g cüítfcas ao t:riu:rfalismo naq pá-
ginas do GP etc, após as críticas.quê' as outras OrganizaçoÊs nos faziam
nos levantar questões que 9raü]" jqstlfieadas com rrbocas" que os.gajos
vieram da cadaia e não estão denfror,do--evoluir cla situaçâo potíÍica em
PortugaI, quê'*sãq*teorlqistas, etc.'No éntanto eu sentiá quê havi,â crí
ticas justas, e o Comi.té Cential,nunca ref:ltou por escritó as cxíticaã
que nos erarn f,eitas. .. .'à"'-- 'i

Nas páginas do Partldo fala-se U*""ÍS"organi zaç,ões enquanto elas não
tinhan publibado clâramente.a sua posi}ão.-A Argàntzação a partlr daí
nada mais fglou e procedeu co.eo se a uniÍicaçião dos M-l fosse a coisa
nais insignífÍcante para a reco,nstruÇão clo Partid'0,.

Durantó o período etreitoral'á proposta pelas.5 ôrg.antzações a UDP e
pela.OCI![LP a f'nC b se a argumentpção-que'-sé usoà pará- fazev crer que a
FEC é que estava correcta, vimog'pela prática q,ue a UIP fez aquilo que
a f'EC e teve a vantagem.dê ser,uma orÉanLaaçâo de massas, A Fec, pelo
contrário, apesar de-sçt uma organiz{[ãó deo"comunistas ffi-I, teve nas
suas fileiras elementos ser:r eapacidade cle g"ompreensão do M-L e serí sa-
ber o que i-sso. era. Quando ].evantei questõês sobre a Fec, se era jus-
ta ou iãão, e usava a= crít,/cas que *6 parecÍam justas da'UDP, Iogõ vin
nhan dtzer que eles eram oportunlstas, tqà passavgm'por cima do elei-
toralr oü sej"a,r diziam que nós nem é'ramoS frente nem coniunistas, mas
esqueciam-s,e''da frase eleitoralr eud davp o-ut.ro,.signifioado polÍtico.
. Durante ia canpanhâ;.Ferguntei: se a e_dq go3çeggir um deputado como
ia ser; apó,s as e}êi.ções ia ser dlssolvjcla? Iissdpam-me algumas vezes
que não se lsabiâí" quê ficava só o ngme para o camarada poder estar
na Constitr"ríntpi ou então que se mudari-a de. nome, etc. Ora isto demons
tra que pouicas'pessoas 

"omfr"endiám 
o papel!,da Fóc"

Entretan,to o trabalho da Fec era urLa bandalhei-ra,que nada tinha a
ver con o M-tr, a que ne leva a pensar que a f'ec foi qm aborto político.

Durante a questão clo símbolor -parece-u-me qpe a ilegalizaçã"o da Fee
era um objectivo, e na verdade só nos últimos'dias se resolvecc propor
as duas estrelas, e que isso era uma forma de o CC não dar o braço a
torcer e recuar com a nroposta cla Fec.

Há já muito que nas pá-ginas do GP não se encontra o interesse do
iornal comunista da clandestinidade. Muitos iliscursos e notícias de Iu-
t;;Tã; õ;;-lá-;; ;p";A;i;ã"iãü-ó"ni,ó"imento deLas por outros iornais'
Dã:;;-*ái; iá:-"ro à fotografias de comíclos, 2nde se nota o interesse
de mostrar forea, do que fãiãgrafias que as'há bem expressivas da luta
da crasse op"iáriu-ãoü[""*;-;;;];;ação capitaliPtt. Se a redacção do

GP não as tem S-;;"á;ã-"ü"ã" uã esfórçou por estar em cima dos acon-
teci-nentos" - , -!^- ^ ^ ,

Durante a campanha eleitoral fez-se uP luxg-ggo^cattaz Bar? o coml-
cio em letras"ã-fli'r'ilãs#;á 

-à-õonvoc?I qntes vários Ç*3" :AI?a+&B-3"*83

;Í;;i : tíi1= : =;ilíê ííÍ-Íü;,m:g;'ilq ii :3: =3' r3ii 3" n: iã i;p;;; ;;t án'i e

ab Gp aos inteüectuais; no ôãtanto, ,rrrrâã"áe-áivut--goú oma-intervenção
"í: rc



de um camarada sobre os sinclicatos, que a meu ver serla um bom texto de
cstuclo e discussão sobre a lÍnha sincl.ical.

Os corníeios na sua maioria eram preparados em cima da hora, o que le-
Yava a que na'sua maioria nada de novo se dÍssesse" Neste úItinro G.P" na-
da se fala sobre o 19 de l,tiaio, e' sobre a manifestação con junta. clas Org. ,
que nela parti-ciparam, sobre a Catarina e tantas outras coisasr.[o en-
tanto mais uma vez'o cliscursp feito em Ieiras ocupa uma página Ínteira,
pois eu acho que os sectores a queÍrl o .discurso possa servir de base pa-
ra acaabar con o sectarismo em relaQão,a esses sectores, já chegou atra /
vds da-Iarga dlfusão que dele se teá e faz. Acho que.as nóssas átençõeEe as- do G.P. como jorhallcomunlsta se ileve centrár na Org. da classeoperária pois estudántes nunca serão demais no futuro parTiOo Comunista
nas eles têm acesso áquilo que a maioria dos ope::ários não têm e é conl
ess_es,que as Orgs" comunistas devem centrar as su"s atenções,

No úItimo Partido como na maioria dos outros nrímeros, fala-se de errosc desvios da org. mas dá a ideia c1e que a culpa está tóaa nos r::dl=itantes
que não seguen as directivas n§o participant etc. " , parece-n.Le que o C. C,
ató nen ten culpas, é às bases e ãos nilitantes qú"'"u fazem {odas as criticas. Eu camarac'las nunca vi o c,c" autocriticar-se de nacla"

Se aqui- não exponho claramente as minhas lcleias é porque não as consigoteoxizar toclas as Cúvictas e passa-Ias ,0âr., o -oanel.
' Camarai]as: a minha posiçãô face á olg. é nãtã acho que ainda á possi

vel ser'de dentro da org" que criticarei o que estiver errado r eüe rec-
tificarej- os meus métodos de trabalho e participar nos de toda a org. rtenho de me autocrlticar por não ser isso que eu tenho feito, deixando-
:De cair no desaninore deixar as coisas anclaren r não paltlcipar na cor-
recção e elaboração da linha potítica, emtrora saiba qué á particla rÂe eÍ1
c,ontro lÍni-tada. Por isso estou clisposta a modif icar os meus nétodos dê
trabahho e continuar a trabalhar organizadar pols sei que se ftz poucoe
org,3nizad,a, desorganizacla nio fareÍ nada, não é is-o o que pretendo. Es
ta-ó a nduhá posição , espero que o CPP aófina a sua posíção-em reLação*'
às: mlnhas tarefas.

Saudações Comunistas
Itlane la

l[aio de 75,

Ê\cTA D* REUNrÂO DE 616/tS

Iniciou-se a reuniâo com a leitura de cl.ois relatórios: l- Análises
da prática ovgan:aativa de nóq as duas ?, 2- Criticas á linha c1a OQII{LP,

Ã Manela cõncorda com a análise que á feita no primeiro relatdrio.
!ç-Bqie dq-sç tqrep lidos ambos os Tçlatórios cencluiu-se que entre elesexl-sTen contrad].çoes e passa-se a d]-scltssão ordenada segurldo os seguln-
tes pontos, propostos pelo camarada Itcontactort:

I. A camarada Manela faoe à claâee
2" A camarada ManeIa dentro da Organlzação,- . - ,. . - ,, . " - , ,). Anarlse das críticas de orclem [oríti-óa apresentadas no relatório

cla -.,ane Ia
A posiçãq tonada em relação ao relatóqio cla i\,{anela, visto como um esf

forço de óríti-ca à linha da-organLlaçao é a de que conío tal tem razão -
iLe ser, pois clentro de uma orgánizaçáo comunistà querí se mantém passivo
e não numa posição de crítica e deixa correr sen se -esforçar por dete-
ctar os errôs pára os -crv'*ir, d oport'ni-qt1. A cr'tÍca é e ãutocr{ti-
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(rc'. üc:r1r" 1:, llla o;,gaai :açats cor,rur-i.rrs ç?. g *ru crup -1,{oce süDs ue encarár, aruta icleologica, sêü-<inõãiãi õ"iififiãipio de unidâde-crÍtica-unidace.raqui- quc se tenha chegado à-concrüsão à"ã--ã-[ãs:-ção finar expres-';a ne 'lte -r:e.l-a-t,drj o ,:lüeia Justa. e e stáJ; ào"'i'ro*oã procêsso referido.,
art{rrsE DO'REtATónro
"rn:I rrez clç' cr"arj,-1'ícar L:tos a nossa linha poIítica, em sectarisno e do-6n'la.ti.siro nos r.eillDs afu.ndanCoil,
Es-b:L 'r:oqÍçilo- não é fu4daroentada no reratórlo. se estes erros se na-

ll::*''?:;'ã:"c_'urgu""" ilTi;iã;ãJ"-oã"0"#1#à;#á ã,rrunte to,da a sua prá-''-"'13.r cie roirns_ 2l gl.lna poden ser consideiaCoq 'ü,1 princípío;''iãr,i-ro da OIg
f,iflr?:??,Ii:r::e^.ff 1cr+1aoo conbater %sre esiiro àe t1ãããrirol-qüer perart't Ld' roeo-Loglca que-r pQr riedidas organizativas e .F9 Líti-cas " 

'A -Maneia 
a*-Ê-í'esentoL'. cor.1o exentpio nrantg.r a Fec-neste mor-ierr.to-é--;;;;;;áo*"t* afun-c1;i:1-:o*n:s no scctarismo -e no d,rgmatismo " Esta u"áiÀ"-;;;;iã" ã.ã.pruro pe-i r -;r'cccss" 

i: . ylif lcação oos LÍrr. pois imprica -á;;-;"-;;;#' 
[ããã; 

";; 
ã;lã.1'tc a possi-bitjdade de num proximo ;";i5à""ãrSiiorur os -1{-t concor-

r"e ier'r ju;rl'os,
' 'A ist'o foj-*Lhe responclirJo que se se auaLizar' a proceb.stÁ anteriore clcpoasi ctas 9leições as responsabilidacles clas difàrentes organizaçõesI -- ryo'., ] "I?,l il:" juntas não cabe à ocurp mas Ísto f oi uma co".Àãüê-".i" da
"*l'i,.:l ?or'l.c; 

,)''ir" e ri 
- 
rlu-e se eucontrava o movimento n-i "ii 

pó"iügaf r Foi-lao c;,'';-r.v'-11] i-)rcen'l.li (1.:s as necessárias condÍções dq unidade iO"ãf óái;;- -
ll?. .-" §e 

']V:nça:ú nessí processo ení con junto, Foi prciposto pela OCl,{-lP ao'"'i't'ú' a- ccn''"i,ruluçáo t as reuniões []esmo dura-nte o perÍoAo ui"itoral " o
.r,'.Lr jro:i ,:,::usa.'iJ, " 

-o-rã.;;;;";; 
[;;;';rt;-;iEõ"rrãooã',rn,n posÍção ááá"3rr_

-* -ca' nem se ct:ltq, mas reflecte a i-naepánàa"ãi"--á-a,-alltonon:ia qLle caracte-r'-:"2:u a cüj\'ir,P cur:anti? Lodo- o pro""iÀ'ó a" cli_scussao-co;-';il;r=ü unifical- 31'1tr o e o f acto de neste momento ser. urgente toniar medi,ias face à existenr;:'a i1a I'êc" ?r*, irão est.ancio satisfeitãs as conitiçá"" para uma;";il;;:=
çaio c co:rec io e necessário que a Fec se ja mantidá comó um clos d,oze pa{;: tlus iegai.c pel-os mo.Livos -apresentaclos ,o ,íftl*o .fardiCo e com as fun*r.;''r's ql-ic e"-1. Ihe sãc a-bribuídas. Estar à espera pará da:: ilirectivas cDn-i-:,'etas em l:e j açêlo â Fec cle, qug {l processo -Oe unificação dos M-L estives;-:( '';e::nii i-rir,.io 

, DU: t.t.sr-lo ciissolvê.- la pura e sinipiesmente sem se sanàr 
-;;,-=

,üí,5'â3,1í-;ã":;;: i;;;;;;i ::íiã"i: ,n";l"n§:ir*;:"íx;a: rÍ"t;íÍ: ;ii3u,i-i,i;-- .it 
" " . Àiá f o::irr-,.,io ,oo-:_i_ti,c.a clos opc::ários da 0CL{Lpir

i[e ste ponto f oi- co:rcre ttzadn p.ia caraqrat.la c.le que se referia aos cama
'''irL. ls cpera:j os que conhece, e que a prática da Org" a leva aconcluir -- 

-:irLc -i :to I ct-'.:e qc,_.a]-". 
.

r,' camai:a'-ia :cl,Ta:t-o .o".ô"0ôà 
"ôm-'e;êta*-cri-tica 

que fpi atribuida ao,t- rr. - +-r.er'.al ?ro t:.,-te:rnfJ üc fàrnação -do, quaclros.i. , iÍcava ':cl argü-r,c,rtous j;aia revaniarl'.as 'qüés'tões. .-,."ir' .i T -\

.l?*o posi-çic :i.l l'.Ia:rcla foi clrticaCa cor,ro ü'ra forr.ra -fáciL :que elrá\ u-'l-i1iec,w!.).-!..1-L uLi í'ct não tonia:r posrqão far:c aos probtemas, ou não a tómar de f or.-
I,j,'eaar"l l: .fc.:,1)a algüuia ó correcto ur:rá militani,e utiLlzay este argumen
.'i,.ü para 

- 
justifÍàar a sua actuação , lYa y,_:yçi.31.i,s existem carltaraclas com ma-

ile lras rhcr)-r;'c9 üas de.-e xplicar as col-sas e i:rcsr-iro dogmáticas e sectárias.' r',:.,.tüi,io esta s j.tLraçl"o 'l,e-m saíÇa , lião coiilo justifi"u[aà utiri r^ã.á de não
];1:.r- :-i'gumcntcs, nai co'mbatenoô'=+à.'r.etc es'0l-rcip cio marxismo-leninismo, pela
l-i-ga çiJc . 11a te o.ria à p::ática,, p"la* c'liscussão- interna, pela crítica e au-
ic..ci-'r_1-1ca.I fl ,r,atlei-a l-e-ran-r,'ou o p::obIer,ra ( como OXe,mpfri: ) ,,a f orma como são justi-
ilj-carlas ac posi çõts, tla. nCtrItrP fac.. ás out'rás organiza-çõt-.s m:1, euá a mai-.jl pa-rte 11aÉ v'czcs d feito por riboc3slr serii Quaiquor iunAamenÍo " Concor-
dou'-se corn esta r:ríi;Lae, toinanclD--se a insistir -no ponto ,-',e que a forma
rrc ccrr:.Lg-Lr es--'re ma.u estilo: de'b::abalho ó exigir relatórioD.internos e
tiue, 35,' peSS:;as que lançamrtbocasirsejai,r obrigãdas a explicá-Iâs:*iiõIa:

.'(;tDnaclD com ist3 Crsôu+;iu-'se o facto, du ó Comité Central nunca te::
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dado uma resposta por escri-to às críticas que são apontadas pelo CARP
à 0C]t[lP e quê aqui ieside de estas confusõe§ exlstirém e de os militan-
tes não'éstarem-arrnados tebricamente para as combater. Concordou-se com
esta posiÇão, cheganrlo-se à conclusão-que o CC já o podia e devia ter
felto, bem como traçar as perspectivas que hoje se aprêsentam a'o proces-
so de'unificação. Fói-nos depois informado que a Foáce e Martelo ns2
trazÍa as respostas a estas q,uestões.

Terminou-se neste ponto a rednião ficando marcada a próxima para o

clia LL/6 onde se conciuirá a discussão deste relatório para se avanÇar
na resolução. destes problemas.internos.

ACIA DÀ RE UNrAQ DE {íç{t*
}.fnformações i ' 

.

2. Coptinuàção cla discussão e crítiea do relatório da camarada Ma-neIa,
No primeiro ponto .foi-nos infornado clas realizagões quq vf,o !9r fei-

tas-paiã-ãómõnroiai a'inclependência de lt{oçambique. Óentrri deste assunto
discutiu-se ainda o actual processo político em Angola e a posição da

õõl,np' iu"à ,oã-'i nrovimentos de Libertação:
Z. O recomeÇo da discussão do relatório da l\{anela de cvítica ã Iinha

poríi1ã"0ã-óõl,mp. rniciou-Ãe no ponto onde a camarada afirma que lhe
iarecia que a orgarl.lzaçá.o ããrrãio'órà"u insignlfícante e não demonstrava
conpreender a;;;ffiffi;;; ;;iíti;; do procãsso de unificação dos M-l'
Estã posição ass*entava na ã;=ê;ôíã áõ i;ãeõãiá=tpoI parte'da Otgantza-

\- ?-' -;;";;iii;";; que the u?o_airigida" p:ro-cABr e por sentir
ção as crl-trc 

er a nivel do Gp reinavà um espírito qY" era

3I;-3I;í.3 ;:I:: :ã"1ff.3: mais responsá"ãiã;-;i. .r*"[=ããã-rit":-da UDP

e anteriormente petos PUP's. 4..iull^?.t:lã á-iáto. as "-bocas" lançaclas de

,,canbada de f irhos da puta; 
- 
e--,'õportuniãtãs-il; 

"ãtõ - seü-ãeieg, fundamenta

das e sem serem discutidas "],"uãiiSíi-ig+Í-á:At3lt3"i3""ã3f.'3'fitufi"t3u
ãfi :ãíilâH;ã:ffi;Eã;:ss:lüa,à,?!l;ã-s"ã*Ê*ÉTrui::tinr=:lt"l*';"s':*
métodos e as medidas poritÍãu=" à'ãiisi, 

-e-a_pôr 
em prática para que fo»

sen banidos. No entanto chegou-sea uma cónôliisao sobre um outro aspecto
que foi o da Ocmlp rr.ão ter ã" ficar paradá 1":t:"l*do resultado do prg

cesso de uniflcação, esteja eIe a deãorrer- em que- círcunstâncÍas esti-
ver. IIo.je na Organização considera-s" qiã-à-ta:iefa dà unificação dos

M-L, esdá intimamente ligada aos avanÇos que Se consguirem na concretl-
zaçã.o e defini[ãã-ãr*"u ãr=*o**t linhá õ"iiiiãá úu* õo*o na sua divul-

gaçao' -^J-^ ^ôô^ Ã s di
Um outro aspecto importante neste process o 6 a discussão entre o§

eamaradas de bãse das diferentes orgarLlzaçõe? ?- o.envio das cônclusões

para a Organi zaçã.o, Desta iár*" muiÍo =ã-'àontribuirá 
'oara se acabar

com o sectarlsmo. Todas as acções "pr,."rãt;;--à;" 
iêm siao realizadas e

a que os camaradas do CÀRP ;ãá";* lã:-:derido ' conforme lhes parece

mais conveniente, são out-ras fantas proyas de que para a QCMLP 
'o ' 

plo-

eesso de orir'iàãiaã''ãaã*à-;i";isnirig?qil3"oof?tr3â"Ê38?"'"3tà'3üà3tao'
ü ã ã" ã * Iül:{;:;ffiuã, 

A;Ê :o! ? Hs.a; 
"ã 

s i*i sif : E?;yà;ãr:.*:i: ; ;;;;: !,i
;lli:t:f i"'1%'"t*r,r1iãrtio no.=o .clestaóa*ento para ;;*ãrãi-õãôã.'âÍirmóu
_se que a organi zaçã"a. e,u"d""ã"iãiôiã 

";;;-;; enirave="uá-tiàtarno ereil
toral que dad ian ádvil' ú; ãn!â"to "o"si6érou-se 

que-ela devla estar

presente para que não ro"*ão'ãã;;-rãrriãíoàístas a usarem o none-de

conunistas u uJte" coin e fin de enganarem as nassas. fodo o problena

residia en encont-rar una "iãfqtqúã"t.?L;i 
;I.S{ã;";-a hipdteÉe de dar

a ideia de que 1á era o páiEioo corrür,i=iá ili:i;"íãà"i a dêsignação' de

Frente Ereito raL, p?r. ="'' ã que corre-ig[tã3 faií"*ti]fi;Êl;*Ali:tiill'
;:iâ:hÍffi ;áB":íkt*lÍ 3i.:u§:'ââ3 ;':?ã'3ilrÍ:"i-â;á"ãiãó iprina par-

1J



tiitária nen um centralismo der:iocrátieo cono é entendido nuna ol.ganlza-
, . - a , -., 

-Ção partidária dacla ,al sua conposiçâo.'
1rs xaz1es que levou a Organizaçáo.a pôr cle pa.::te Lliila clenor:rÍnação dc

unidade popnlar tem a ver cor-l uría análíse coniunista cle como nasce e se
clesenvolve: ur:a frente, ben cono das concllções sub jcctivas necessárias
no que respeita à OrganiFáçâo conunista para se l-ançar firmemente nesta
*rvafqUUI U!q '

'Sobre a [uestão dos símbolos e as conc'1usões que a partir-daí sãp
tirail.as eit relação âôs'canaradas clo CC, constitui una acusaÇão grave,
e nestes termos foi rliscutida.

A resposta ilada ao Cons.glho da Reysluçãq peJ.a,FEC era. clara e dava as
alternati-vas que nos parêcÍan justas e co-mo a prática o veio a demons-
trar: não abdicar ilo ãosso sínüolo, do símbolo dos comunÍstas. Se i-sso
não fosse aceiter. das duas unae ou ia-se senr.sÍmbolo ou duplicâyâ*se o
já e,xlstente . EsÍ. posição f oi justa, pois já ^que nos apresentavamos co*
r-1o comuni-stas cleviamos saber defend.er o seu símboLo, que tinha sido a-

-:provado ho Congresso. Sobre a acusação feita à Argantzação a camarada
'autocritíca-se , reconhecndo a sua gravidacle e cle que estava mal inforna
da cla forma como decorreu todo o process,o, poís não sabia que se tinhara
feito aquelas alternativas.

Àderca da comparação que ó ieita entre G"Ps clanr'iestinos Ê actuais
ilisse o seguinte: esta forma Ce pôr o probJema não pocle ser a mais co!
recta pois as situações en que um e out4o saiar.r sâío muitos diferentes

'.sôb. to-r1os os aspectàs. O que interessa d. saher se' o j ornal depois cle
"'25 d,e Abril ten ou não cunprido as-. suas funções .j a.provei-tado a margerí
c'.e legaliclad e üue lhe d aaão para a ciifusão clo Lrarxismo leninismo e da
nossa=Iinha política. Quanto ao problema Co jornal toCos sabenos as clefi
'cieneias que- exísten, trata-se üe agarryar com serieclade e mais firmeza
,es.ta,,irtportante frente (le luta para o transf ornar'-mos en tq.+clo aquilo que
'icleve 

" 
'i"n'de ser i.ln jornat comirnista, tal coixo vem refericio no. número.'40, Quanto aofacto c1o jornal ter discur§:os Long:os, o que e preciso saber

ó se ,.:stes discursos s'ão pdlha, ,senão,i:n,t'er'essamr s€ não contribuiem pa-
ya o esclarecinento e enriquebimento c1a liri.ha, Olrroblema, não se resolve

.: rtirand-o C,iscursos roas sim seleccionando os' que' são de i.nteresse para as
rÍaisas c ao utesno tempo quÇ perniten rrifunclir e avançar na compreensão

. da nossa Iinha potítiãa.'Se há" Ciscursos iLnportantes c c'le interesse,pare
ãs massasQlàfto são publicatlos ( ci-reo do exemplo apresentaclo nc relatório )

não se trata cle iraier ,'pref erenciasit porque- o il'iÉcurso d f eito ou clito
-i;; ãÃ o" "ü1"á ão*"iuoã, *ros rJe um ulrado funcionamento dos r.sponsáveir

,!;'ãa reclacção e mesmo cie toria a organ:-zaçãb" Para melhorar: e permitir que
o G,P, sóia.um orgão e instrumento clos comunj-stas no seu traba}ho não
ú9"'àú"iãá"q"á i;;iio:-iportante o elc vir a ser senanal, pois só assim
se sorlerá dcompanhar os ãcontecimentos naeionaj-s r: internacionai-s.

.Qüanto ,ás fot,ografías que sai'ery n? jornal" Sobrc este assunto d]??1119,
-sà e,assenlog-,sõ enr que- r -se n üúvi,1a, o interesse ilos camaradu:^::?l:i:
.savel-s era 0 rle"que essas fotografias fossem omais. expressivas possiveis
e cle acordo como assunto a que sereferem'

Se nds tenos conhecimento cle fotografias nelhores do aquelas.gue
saiem sobme determinaCo assuntor'o ãú" temqs a fa4et é tentar^"ffqií;lll
õü-aár ineli_"ãõõ;;-qüã*ós*õõá'-=^ãú]airán jar. Quanto á' manera as rotogÍarias

quc.saie|.i.n9 jornal tra{uzen triunfglÍsmo, pgi-s quase pqmple se procura
.çlar uma iicia ,,a hossa f orça, atraves 'c'le comÍcio§, -nanif eSta çõesl nruitas
\rezesrrr-r-em tiradastre que não corucsponC.en § realj_,1acle t:bjdctiva, So_bre isto foÍ vist? gue a camarada ao afirrirá-Io estava a separar as manj-
festaÇõ'es, os comÍcios e outras realizações organizados por uma Organlf
zação comu.nista da lutq de c1ass.es.,, quarã.do são-par'ue íntàgrante deã'ta.
Quanto,ãg facto de no úftlmo^ jorhaÍ vÍger;r 2-graàcles fotogiafias do mes-.
mo comíc.io que levaria a supôr ciesperdício,c1é lrapeI qBe pocler:ia ser ocu-
"Qaclo por outros assutos maiá inportantes, é preciso não..csquecer que. o
L, 

-.., .úttimó jornal (.40), foi fol o p?imeiro clepoiê clas eLeições -onde a -Iuta

ile,.,'classes se travou no funf,amental na campanha eleitora-l-, É natural que

14.



i AcÍÂ-DÂ, REUNrÃo DE 12/6/ 15
i, fniciou-se a reunlão con a discussão de questõçs relaçignadas çomi conisãões 

-sinaicãísl-ôõmiã§Oás-.dã empiesà-e'coúi-tés operários, Este as-'; sunto ficou de vír á ser di,scutido mãis tarcle. lepoi.'s desta cliscussão

; ir,.:-.io11-se a do 2e ponto cla OT: A Manela face à classe, Neste ponto,
iI procurou-se mostrar à camaracla a contradição que existe entre toda a sua

i ptati"u de mi,Iilante e as críticas que apresenta no seu relatório' Na

isto se ref,lita no jornal" Àcerca deste assunto surgi-u um outro que foi
r\ r1e a Organização çtrr rrnais atençãorraos aspectos {ác4icos, à elabora-
= 
ão ilos Ciscursos, à clecoração das salas, etc. -dos comícios feitos para

os. intelectuais do quç rro.s fei'tos Bara os operários. A fundanentar esta
pósição a 'illanel+.daria'como.'e)çe,mpl-o'iun co'mício que houve enJ letrás, onde
iraviá um bom cartaz e quê chamava a atenção. Pára os operários nunca se
tinha tido tantg culdado em todos estes pormenores que não deixam de ser
bem importántes. A isso esclareceu-se a õamaracla que era uam iclela erra
cla em [ue ela já caíra quando apontava se.critlrava a ampla publicação-
do texdo sobre,o papql dos lntelectuaj-s na revolução como uma ma4ifesta
Ção de sobrevalorizâção desse sector" As ra,zões qüe estão por trás ilesl
sa melhor organizaçá,o do trabalho no sector intelectual, quando se veri
fica, tem certamente a ver com o facto de a Organização comuni-sta estu-
dantil, responsável por esse trabalho, possuir mais ierypo, ter nrais coq
d1ções'nateiÍais e eiperiência nesse Íráuatteo clo que nóé ó mesmo talvêã
c-le se esforçar n:ais no trabalho. Daqui não se cleve cle folma alguma ti-
rar a conclusão que a camarad,a tirou, mas bên pelo contrário, devemos a-
poi-ar esses camaradas nesse esforço e aplender com eIes.

Concluiu-se aqui a diseussão c1ó relatório, tenrlo-se narcado uma pró
xima reunião para continuação da 0T inicialo ,

verdade tem sido a sua própria prática que reflecte falta de respeito

nÊ't n :Iasse, falta de interesse na sua ed-ucação, ete' A Manela recon-
-nheceu esta crítica e mostro-se d-isposta a avanÇar com o seu trabalho
dentro da organizaçáo. DesCe o ínício da discussão gY"-^?,g?P.?I?d" reco-

"úããã" 
qüu náo vinha a cumprir com os -sÊÍrs deveres de mllitante, que

objectivanente saborava o ftáutfno prí!ico, nem-nunca ::r??í:::ou 
por

Iançar a discussão sobre i;ã;a ãs pro5fãmaá e clúvidas politrcas ^que ti
nha, À Manela reconheceu;;;;-iuãtãã toclas as crítlcas que lhe foran
feítas, auto-.riticou-se clo seü pro"oeiôããtã" é-ãfi"nou estar disnosta
a trabalhar como nilitante da oclvmP r,à c-orrigir ?s?:s erros 114 prãtica'
a avanÇar na discussão o"'tãã,ã-u=- á'i"iÍ§;AHa ãt?33*13â5'oB 8?B?"qüÊ:
ã Tà;"ã;"t"õ dã-Õiã;,0:'r-como à submete
se considerem necessarlas 

'ã"--;r=tr" aupois-áa- ánáris" de toclo este proceg

so disciprinar. Após "*trE l";;;;=ã;ã-ii";; decidido aguarclar-se a opl

nião e as directlvas cla 0;ã,-ár,.qoant?^"ó;-po" o rrosso lado nos comprome

tíamos a contínuar o nossó"i'árárito na fábiica'

n'
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CAMARADAS:---- ú;iãã-àoiroir rl*"'útti*à circura:i tivesgi 
"etaomarcacla uma Cata clefinÍtiva, a realicláde; e que o

prazo marcado não permite a'suficient" áisóüs
são dos materiais ém toCos os_organismosrpor v{,i3q razõeslprinclpalmente pelo ãtraso -na- Ímpi§
ssão dos materrars necessarios

Sobre ísto se mani.festarãm vários organisrDs
pedind? um aclia"mento Ca data da conferêãciarpe-
dido que f oi consideraclo justo.

A rlata-sqrá comunicada oralmentqre a sua mar
cação estárá de acordo.com a necessÍc1ade-d; ;m=
períoc1o de cli-scussão após a publicagão dos mate
riais que será fêfta ãê.ntro -de--,,:ilasi 

$rautr-';sêT
rá" comunicacla. dehtro"áe\'clias -á-toAos bs orgânis
mos. :.

N.8.,- As creclenciais ;á aistribuídas e os sis:te
mas de encontros mantêm-se váliclos para a nova
clata.

:. zB gg_9"!gnlq cte L97-5
O SFCREIARIA}O DO COMITÉ CENTRAIJ

DA ORGANIZAÇÃO COMUNIS.|A MAHXISTA N'ENINISTA PORI'UGUESA

Fr

,..o,1. 
'* . {.it
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a§ r .,.,-

.i
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Sognn T susruusÃO POR UilI ANo DE DO]VIINGOS-]yIi]-,ITÂ}ITE DA ZONÂ OUTUBiiO

l{a reunião conjunta cla céIuls. de Cutubro L7 com dois elemen"bos do

6p?OB; ;;;ii;oo-.""o trabalho na zona e as responsabilÍc'ades- efectivas
clos militantes .componentu"-ã* 

"éfrrf 
u, chegand o-se durante a luta ideo*

tógica travada, à=- segqintes conclusões:
Passadoá cerca"cle clois anos de trabalho organizatlo na zona ' a

Ia conclusao'q'ã".;;;;..rtu-'á-ã in""istência cle traÚalho comunj-sta e de

trabalho populare encontranclo-se DS elementos da célula com pLetamen*

te iles}igãoãs das massas populares da zory?, t9,nd"g,isto a dever com

desvios pequeno-burguesu.'í5"àãtiio*ã"";iãá. 
-Érn 

oeteráiãaãià ártura hà

militantes qLle não trairalham , não havunãó planificação ou^Luta ideolo
glca sobre as necessidades de trabalh*r'-àá õ"áei"ça", como forma e nétõ
do de tigação às r.lassas; o ttdeixa andar"--àoho noúttás questões. será o

aspecto-prineip?I, e- ?!jectivaúente'tenconbrindo-se 
uns aos outros'

O controre polr-r1.á 
'q"á" á--ãélrt-, exercia sobre simpatizantes

avançac1os noutras ãonas .r*^duficiente., irregular, 1ão havendo planifl'
cação nesses contactos, ."Ãoó-ããi"oao á inicíativa inclivÍciual, e chegaq

dolse ao ponto de -simpatizantes seren desconhecec'tores de qrlem os cog

trolavar polu"r*ãEiüIã*àãLiaiu ser urí eleinento e na nráctÍca era Domin

qos eue,,c.g roã ;;;;-;ã;;;;;r-á-i"qiviilualista, tttti-àon=pitativa' 
*

cle prestÍgi" -p;=;;;I; -r.rltrupussave 
qs cjecisões clc céluta, exercendo

a sua I'ascendencr-a porltràã'ã";á;;:-ógiàa" pars f azer . o qYe ??i:Tli''
a nartir de J:rneiro de Lg75 o trãfaiÀo colectivo -cia célul a de-

j,*-

saparece e chega-se a.o porrtô de 
- 
não se f ezeven reuniões ' 0 esponta

;;?;;-á"ã ,onr"ur, ,.rofur,"áá*""ie Domingosr Qüe tentava rragarrar em

tudon sea haver tra'balho planifícac]o,.iáã'agarranCo com fi::nieza as tP'"

refas, ficando-se quanto moito P-er9 agitar e propagandear, não evanÇa4

do para a organizaçáo dos irarainadoró"-9; :1i:*::ãt' acabanclo por pel'

der tudo. Não existinCo ou sendo raras as reuniões,.á trabat+?.!olect!
vo era substinado, e o tur"Iiã*o individual, aOar1.11a sistená-i;icamente

corj]o forma cle escanrotear a questão principal3 organlZay,
r-,ava-se 30 r.',esmo t"rY,iã';-;rãil;;;ãá; umá"visão cleturpada da

rearidade onoã sobressaía À triunfa.Íis*;,.toLlancro-se o dese jo pera re-1

riciade" ,. ^!-. - .,'. ideoróEico da céruta era bai.-tr,, coníun,'iia'
0 nivel pol].t]-co e aoeuru6r'utr- Y?- "'!4!q.:::" -

-sê a cultura livresca .oo ã'.rrírruÍ potítico e ideoJ-ogico' c3"ia^se no

riclsno, não rigando o o*tuão--ã'"ãuiiaa.rl concreta cra ruta cle crasses ^

Doningos, Doningos, otravus*áos conhe"iÂã"i;; teóricos do'rarxismo'-Ip-

ninismo e de certa experieÃcia anteriorf-tinúa.lo"?1o um ascend'ente

sobre os outros ererrentos ãã-ãEi"i;,-;áá ,ã*puitanclo o prínciel: de di'
recção core.tiir=à;"';Bi;i.;,.;l;1dr^? laciquis':ro 

e c.lesenvolvendo c se-'

guicisno nos restantes nilitantes; só ";;;;áãiáamente 
erarrl levantaclos

de urila forna ilprecisa as questões que oiigÍ"uv"t os erros cometidos

nela céIula. ^ !^:)- ^nmna 
-t!t:r-- A realização das,tarefas era feite s-[1 cDnprecnsão porrt]-ca'

cte uma forma liberal, anárquLca2 u.r? ;;i;iãa e auio-critica o i'amÍ-

Euismo era o fundanental, 
-ôor.stítt'i"ao-se 

a"ssiu"t una uniclade podre na

õérorr, con confissões e rãiãã ã" ccntriõrãl-á nou *;;i;;']::..:?tóri'
cos, não se trava.ndo *unc;-;- t,rit ideoióéi;á 'tP ao- f im" O ' espírito cic

rotina aumentava e levava ^ uo "3i;i.-;-;#"q;;=; 
-!oíal rnactividade "

uon & FEC estes erros vêm ào de cima, oü*áàtan ilesmusurad'amente' tor

nando-se .,riui"oãi;-;;;r;ã; ã; p*"t1;á conutl com os 
- 
outros nri.l-itan'çes

c1a mesma rgrão, Posteriorr.ãttã-rloninSo; ;;;';" indisciplÍna e "borna

decisões que vão contra n- ái=ciprina pã""iiãárla. ---exp. .esroca-'se a

Paris sem dar'ãánit"cii-rento ao seu cscaLãÔ 
' ""p:'1:":

Nareuniãocoujunta,ondesCanalisa-esefazobalançodo
trabarrro, )oningos tenta d#à";;-; Lút""i.-ráãrsáiãa-travaclg, qsca?Dte*:'

as questões piifici-oais , t[fiffi;ão*"*pii"u' os e'rns stravés cle causas



ral
a

externas, fugindo à auüo-critica, tendo dificulclade em aceitar as c11-ticas, devidõ à vaidade, individualismo e orgullto de que se encontra.
possuído, tentando sistecráti-camente deslocar o principal das ques'tõe's
e agarrando-se a considerações sgcundárisa e suÉjectivista. :

Há um outro aspecto que devemos.focar e Qug abre o eaminho'aos
desvÍos apontados e reconhecidg$ em DomÍngosr Qüe é a fornra irregular
como é feito pelo C.C. o contrôIe potíticõ da àona e de Domingos"um
particularr Que se devia auto-criticar na teoria e na prácticã, do
golpe l,,[atos e Viriato em que tinha participado. 

.

Sobre propota do C"P,P.O.R" de suspensão por um ano
o Comité Central ratificou



SOBRE O AFASTÀ},,{ENTO }O CAI./IA]TA}A BARROS DE IJ/TEMBRO SUPLE1VTtr DO C.C.

Na sua reunj-ão de z6/l/lç o Conitó Central procecleu a um balançogeral do t'rabal-ho pelos cliversos sectores da orlanização. lo nãf ár,çocio sector da Beira LÍtoral ressaltaran vários *ãp"ctos'qne-?o"áÃ-a"-batldos na reunião, entre os-quais o caso co caúãrada gá;roã,=ilã*nro
suplente do C"C" eleÍto na laConferência. Àprofunüando o balafl.Ço ,coir-creto c1o zona-de âgueda,_.pela qual o canniaàa é "à"ponsá";í;;p'"raran-*,se de:terninadas conclusões quartto aQ cunprinentô, dãs tarefas'ãe queo.canara'da estava incunbiilo; Dessas conclüsões apontamrse as sàguintesconsideradas cor_to'principais :

. I Que os resritoao"'Àq trabalho do canarada ecr neis de :um ano deir;rplaltação são zero i. .,

Que o camaracla o o principal IesponsáveI pela situação cle ab:,j.xanento ideoróçico e poLÍtico ira cétu_ia ,'Ta oh.r-ix,Í , ã;;iã;*;o-;";-àãficiente oontróIe político, e do CppBL sobre 
-o 

caáaraaá.
,Que exlsüiu abaic ono aaá tareres'por p;;;" -.iã*"ãi,;;;alr, 

nomeada-nente traduziclo nas suas constantes àusêàcias do àono-, iàíi"a*á=-po"," QYgs'Lões Fef sóais, na esmagailora naioría clos casos, e nao por nece§r.side"des, do trabalho po}ítiõo.; , .1t.-: Que dúrante mais de un ano, cle uma forma artificÍal, a 0rg, -foiitudid.a Quantor aos vercladeirds .fruüos clo trabalho do cam. e cta"céiu-ra; que as prdprias massas d'a zona foram $Iuclidas cor'l papeis assina-
t?:..por-organismos gge não. existÍan (caso do Conité Opõrãrio e,do' Jo.rna-l-. Agueda 

^Verrnelha, ?!c: ) corylo,procluto 11o avanço do trabalho, mas:
' srttes como dif erentes áctiviclades dãs mesnns pussoàs, neste ca,§o os
,nlenbro§ da cejtulao

, , - Que o organlsmo responsáve} pela clirecçâo clo trabalho no,sector
' o CPPtsI, foÍ ãucessivaneirte iluc1ião pelo cai1. g con inforiraÇões vagasc pouco concretas, t-las serrrpre optimi-stas , do gór,".o "agora 

" é qne ãg"ilo está a andarrr.
0 C,, C " considera que existi-u vlgaric" 'il"liberada por parte do l

ca.n. Barros, tlacluzic'la por exenplo ná sua tentatÍva de cncôbrir a si
tuação re aI e as suas responsãbilidacles, envereclando pela mentira-e
a confusio, enbrulh:nclo-se nas suas próprías nentiras, -q*u conduzi-
ran ao seu desmascaramento;

-'0 Comité Central consi,lera que o CPPBL deve ser criticado por
não ter exerciclo a necessária vl,silância sobre o trabalho do camara-
da e a zorra porque 6 ::esponsávell abrinclo as portas à conciliação e
à contemporiZação com os-erros dó canaraila.

Que os desvi,os clo can" Barros têm raí ês mais'profundas que nunca
foram combati-dos até ao fin, e que remontam às prl,reiras responsabi-
Iidacles do cscr" cono r:rer,rbro rla õy:s.antzação. Nessa alture o. qarxt f oi
afrstado ctc üir oigâÀis,io-rósüônãã3ôi--Ae.iic'.ó a áe teren manifestado
os mesnos clesvios de não aeuirar com firmeza nas tarefas, tedências
para o aburguesamento atràíé;-d; promoção profis?io1?f"19=lificada'r p

pelo carra:raãa com pressões fanilíares, "abaixar'rento icieológico; defÍ-
ciente contrôLe do'trabalho, que se tyad.uztu em ,certos pre juÍzos para
o t::abalho, Nessa altura 

-é 
iráva,la a luta ideolóeica cocl o cami qlle

reconhece oS SeuS erros, Senüo deslocado para outra Zor,a.--"õ-"ô;áitE"Cent:ra1 clecidiu afastar o 
".,n-" 

de Lrembro suplente,clo C;C'
exigir ao cam" urjla auto-critica por esórito que abarque não so a sua

ç:.ic'i;ica ae cente, nras também a anterior-, Ylqto o:, oe1vl11 ":::1 1l-*^-iundamental oS meSmoS e nunça Serêm comb:'tid.os ' Q'-te o Ca[l' Se Ja poSru

em regime de intensa vigii-ância ideorqsica ? -politlcâ, -" iT?*?^lu*'
seja [osto en regime de intensa vj-gilância ic]eolÓgica e poIltlca,
e que o cam, mostre a sua auto-criãica na prática"

\-



t
I

Ce naradas :

o um departamento de informação para a iuta : .anti-fascista e um-ârquivo centràr que centralize e digulgue " püürí.o ,Óu irlternamente tôoo á ttpo *e iniormações e clados sobre eremenüos e'organí"zações terroristaÀ--à"à-.ãira""'il; interiol ã, . partir do exte-rior do oaís no sentido-ou'-ir=tàüiu" ;a ;;;.ã-patri, a ditadura fascista. É no-ssa tareiã--ããü""ãi-"; -ã dáãil";ãrà""iã'd;';'irro de provoc,adoreãe inimigos da nossa liberdade "-i;dü;"têã.iãã."iüar t yrà tuta mais,,geral pela tomada do poder. C :

,,. 9?p*-"adasr.o fasãismo, e tôdos os inimigos do nosso povo só:serãodeflnitávamente esmagacios quanaà .ã pi,ot"tarluáo à ;ãã;"o"iàíooítànu*r,dor rie armas na mão ãerrubár*u'À aàri"iii-"à*ã"iã ã üurguesia e instaurãrem a dltadura do proretariado. Até iá as nossas tareÍas neste ";;;;'ã"ruta nâo podem ser de""""áãã";'";;; â;";;;;;"il"iiàu" sempre de pe ecom redobrado vigor. Nes,se sentido p;d;:;""ã-toãã"'à= organismos e miritantes que envieõ rápi"crámente p;;; ã-ó;c.1. Ioàã*ã'ti_p-, ãs-i;r;=ãuções -(esrorçàndo-se para que se jam ã mais áetarhadas po.Ji;"i;)T;;;H"elemen
-tos 'rlgados às ácrtviaad""- rascir;;;,-à ôil-;;""ã"oàu, a orsaniza;;;;"".Jerroristas q a Baltioo"-r"."i";;;;-á iaãã--o-iirã ;i; inrormações úteisneste campo de rütã.-ó;-càmaradn"-i.Àponsáveis iera luta anti-faselstanos organismos, devem ser encarregadoã desta taiãiã, u de eni4iar-regurar
3"ü:8.: rápiaaáente ;";;; i;i;;ilããáJ"o1ilãi3 àãt.;if,áuu" possívàis, para

0 tipo cle informações que devem ser enviadas .sâo: Nor,les, moradas,ldades, 'resicrências, totóÃ"árir" , ui,tirriauonÀ; -;;=;;" e matricuras, etc,de elementos da-PrDE, rui8s,-r;ãio;;;i;" e fascistas ou er_ementos a sirigados' sabotaclores'uãá"ã*í"oÀ'ã-i"iÃiso* clo povo decrarados ou trai-dores ' Organi zações terrãrÍstas " ,gãr.iõs c1o ràscisÀo e do i-mpàriarismo,com o máxi-mo de dados possíveiÁ ;rb;;-^;iãr;"nrãi"*j,ia, qüà ãiãiiirr"r.,,ete" casas e locais oã'iãuniões de-faÀcisÍaà; ã;il;entos que possuem,etc"' Recortes 
"?* ro,tosrãii;;.-ã ã"t"ãã ciados'oe-rãscistas, de xicos eactivj_dades que desenvoirã*, etc.. 

*quuÊ qe r-c1§ 
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