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O Conit6 Ceni;ra]- a-cha ccnveniente
chamar a atenção de tod.os oõ camara:
dâs para os seguintes a.spectos à to-
m.ar em consideraçâo no o-ue respeita
a- leitura e discussâo deste boletim:
1- O rrPartidoi? ê i-lm instrumento de

discussão interna c1e enorme impo:'
tancia para tcd.a a. 0rganizaçáoT
EIe ê um veicrr.fo c::tremamenie iirl-l
para o trabalho Ce C,irecçáo ria cr
[anÍzação, para i-,u1:iiciclacle ir:teã
[âr e para a efecti'a.Çâr Co cenf

'' - tra.L:isms-.<]emscráà:lc o .
2- Pretencle-se ncrtan';o c,úo e;;ue. bo*

letim cumrlra um papel iLecisj-vo na:eriação do hábii,o d-c Clscr-rssâo po
!íttca, alez'ta.ndo ta.mi:én pai'a a

' necessid,acle cl-c s:'-n-i;e'jize.lrrcs i-- en
viarmos relaiô::los sobre ""r,rãdiscussoes, contrj-buj ndo a,.ssi-n p.a
ra o nosso eal'iquecrneni;o teórico,

-'baseado na e-xpei-.-Lôncia p::á-bicaê --
J- Sendo assiir ô a-bsol utamente nece*.-'

ssário que toCo-s os ca-maradas de-
em tocla a plioriclad.c à I eitura b

. drscussâo do bol etim nos cr6anis-
mos, logo após a saida d.este, e

. enviem o mar'-s r'ápido 'possivel as
respostas aos vár'ios inquêritos
publicados ( e a publicar), d.as
quais a organizaçâo teiu absoluta

*- necessid.acl e.
/i- Torna-se necessário por en causa

os hábitos burocráticos adc,,uiri:
em nuÍtos 'i8Ht:-H ;:*:":"i
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. As ,-iu'vaS i,.;::ü:-rr -rt.i: cLe 'v:id.a pOLÍi;f
ca cr..l.ac',as -,,'elo ?-5 d.e Àbril vierau
acela:'az' e t-i'--:.tEiz.t:: a r,":'"cla i-nterna
e e:rtern.'- r.l-c.s Crfe:-'cntes Parti-dos e

Orgar::r-zações pcl-ít-cas Purtuguesâ§r' -

. D,,,n l;ro i.o r,rcvi':Lerit-.o r-] r es;a si-'
tuaçâo clicu ccndiçíes prfa.inicíar
convê::saçoes entre cLife::e::tes O:'gani
zaçiie-o m-} , rend.e:iics ao : juc ramentc,
e p::ecisâo Cro"s prÍ-nc:'-plcs indespentá.
veisâ un:Lclaúe teórioa e prática..ne*
cessriri.as à -'econs,iruçãr: d.o P.lrtió1'o
Comunista" Destas conve:sações t:xcig
:ii]os, naturalneiite, âE rrúe sc-' au'to=
intj.tu.lam PrrCi?r1e P, nâo só p.e'}o o-
porL-:rnisn-c quc signiÍiica essa ricons=
t i. l;u:qáio üe Part : d.oii . cctlc pela prá-
tica- :.irt-i-collun I rt.r Ce qu: esses eL.ê
nentos ileram provat i:scle irá ano{
nO i nter_o; c no c:r'i er:iOr. o ...

Ás convez'sa,çôes efectuaram.-se á
nívc- l-,*ra-';c:;.1, i-:: l;-; rr5;. os CA]P,
CCR e U:fi'IL, durani" uns 2 meses; qlg..:

poi s de uri pcriodo eu que aE diferen
tes O:igani=açães sc 'Lateai'an umas às
outras, reali.zararn utrta naniiestaqaio
conjunta 'no dia i! d,e -Ago:to" eil iiq
boar cani.rV o fasc:'-s,,to e c col-on.,.lã
lismo. O sucesso dessa realiz4çâio .Le

vou as organizaçôes cii: ce'lsa a inlcl
ar um procesoo de dj-scussôes nmltÍ-r-á
terais, Quanoo se projecliate, le plr-d
f icava un plano dc clisc;rssôe; , s.r':::.^ôgiu o 23 d.e Seiembro. colocan.d-o nova
mente a prática conull à f.rente r.ra'-,{

guestões teôricas
eq+.aaçg^3*"-"àq§*-c*oi{:1q!q-li.-s-*?g--d
de Se'i;emh::o.
:TEã-*#Ta c1ata., a air.ár-lrse ir. fazer
sobre as dif eren'i;es Oi:gairi;,: ções,
era mais ou ríenos a que veill expreÍ:jse'
em ttO Par'ic1ci; nQl: maio:'es afiricr-a-.' /-iUOnr;, lla rlag.o I )

À LXITUR*. E DTSCUSSÂÜ ,B iiO PARTIDO??
TNSCP.EVX-SE NO PONTO I DA ORDEI"I DE
TP,ABALI]O DN, PRÔXij L\ n]lUbITJriO IN TODOS
OS. ORGAI'ITSIIOS " T,\Z DO BOI,]]TI1.1 U],tA. AR
i{.4 fMPBTUOSii PÀILA. A IIECO}rSTI?UÇIO Dõ
PÂRTTDO CC,IUJTT,JTA"



Cont. da pag. 1)

carem em lugar prioritário, nas
reuniões, as .questões p::âticas e

'1:: de errpediente, hábitos estes que
levam a um aband.ono progressivo
das tarefas revolucionárias, cain
d.o-se autcmaticamente na ausência
de prespectivas políticas sobre o
avanÇo c1o ,trabalho e na falta de

. iniciativa, quo d.esembocam êúr
contrapartida'i :iio rotineirismo e
no praticismo, que hoje mais do
que nunca se revelam extremamente

prejudiciais à cômpreensão C.o que
6 efectivamente 'tcriar um eçtilo

-- de traba-ltro comunistarr.
5- Recomenda-se a .todgs-os caataradas

o máxi-rno de zolo no cuml:rime:rto
destas norttas Cc '';rabalho, v-isio
'delas depender 'uma efcc'uiva cor::e

' 'cçâo de vícios d-o nosso trabatrh.oo
CONTRA O BUROCIiATTSJ,.iO i

VIVAOlvUnXfSl,Ío-LEi"lIiIISl'iOi ,

EM EREN'.]]N
T)nl

PELÀ RtrCOIISTRUÇÃO DO PARTI
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( Cont. da pag" 1)
des com CCRIIJ, e lIRl.'iT,, e maiores reti.
cencias em relaqâo ao CARP m-1, Esta
falta de, 'conunicação mais franca com
o CARP m-I era justificacla não sô pe
Ia posição desse grupo nas d.iscrsõeã
(paternalista, conciliad.or e rrad.voga
clof r do grupo ttÂ Verda6stt ) r como pelo
contrecimento de se ter integrad"o rre--
le o grupo riLuta Comunistarr, consti'-
tuid.o pelos rrcisa-srr derlO Comunistarr
d.e t9?2.

As afinid.ades com os CCRI,ÍL e URI'IL
provinham d"e informaçôes vindas da
nossa base atestand.o a boa qua-lidade
e serieclade d.e elementos pertencen-
tes a esses gruposr @
<'ln faetn rlo psses gritpos aeei tar^em
as nossas fiosi çães rrolíti ea s rle eri -
tica'às suas tanrin e Í.y.átiea'ante&
e-Ig§r e tereu começadc e expôr púUls
camente a comespondente auto-críti.-
ca ( caso d.a UriilL j .

II
O 28 d.e Setembro veio colocar de

uma forma mais aguda a necessidade
d.e avançar para a reconstruçâo d.o

Partido Comunista.
A nossa Organização publicou uma

declaração sobre a situação-'actua1,
e na primeira reuniã-o mr-r1ti-lateral
posterio, à pu?:licâÇã'ir dessa d.eclara
çâo ( L? -to-?ty) r passou-se o seguin Le :

1.CCP.}4L - fnicia a reuniãocleclarando
q"";ffi está de acordo com a declara
ção da OCI.'ILP e acha clue e1-a 

-enf ermã
de erros políticos, Concretizando:
a) O caracter da política do MFâ-nâo
6 nem anti-monopolista nem anti-impe
ria3.ista-; ( "t.,.r',,ço* 

dizendo qr" nS
há hipotese de haver f?burguesia nact
ona1-it em Portugal(como se nôs o disl
sessemoso o. ), e que as consecluência.s
políticas d.e d.izer que issc ó possi-
vel- são graves, pois irâo implicar
num conteudo diferente para a Frente

/

Popular e l?er"oluçâo Dcmccrâtica
IJ+r-94,

h) Tir:hamos Cr.üo a palavra de or*dem
de fc::ma:: r:rifrcías pop-:lares, c quc
ti-nha idc favorecer frendencias espol
taneístas e antrqtiistas no novimento
operá-::io;
c ) Parec ia q.ue a . no ssa Organizaçâo
t?nâo ccnsidera-va o Partido couo o oll
ganisr:rc d.irigetrLe, mas sim como um
nero coorCenador d.os movi-rnentcs de
rrô ôôô ÕiI ,
2"CA.RITIL - lTaio ac:'ed"itava no anti-mo
nopci-.smo nem lic anii-imperÍalismo,
e tcd.as as posiçôes c1o governo nâo
pÉis6âvâl C.c irC'ccla,raçiies de fachadalJ
Dava conio exeüplo a nova lei sôbre a
p1anifícaçâr,, e coo:'denaçâo económica
rln nr',":. .r:rê É.iailu;aa fci- há iauito\-.e iJLrr.p

pe did.a pei,os monopclíosirl
b) Quari-Lc às nilícia.s populares, con
siderava- essa paia.",ra d.e ord-em coüo
o1
vislns_. d-a no.6sa Organização-, " quã
j-sso nao corresponde aô actr-ral esta-
do de colr.sclencia das massas; isso
favorecia o âniirquisii:o e as influen-
cias dos i,IES, LUÂIi e PRP;
c) Quanto à questão Co Par'cido, acha
que esse ó o proi:lema fundamental ,
lenbrandt: que elc vem da jlrnção d.a

teoria m-l con o.movirnento revolucio
na1rio do prcletaz':-ad.o, e que nesteã
2 fa-ctoree c pJa.n.'c_{pql, -é a teorial

d --,+se nao se ciiz istc, cai *se no acti-
vismo e no praticisrlto" Considera quê
os artigos clo GP sâc um. ataque à ne=
cessidacle de teor:La e d-e estudo.

Avançou ainri-a clizendo que csiipr§
ticoslr e ra"ü1.'ni:,i s perigosos que os
te oricistas, 'oois estavarl-rro movimen
to operário e orsrnlaelr-aln-no c

l,Ur]Iiq - Àpesal Ce ainda nâo ter d.is
cuTTilo in'çer;rainente (como o CARplaL)l
estava de aco-ccl-o com o orue as outras
O:'ganizações 'i;i-nham di-i;o ô .

ila discussâo que se seguir:, e em

I

t



que o nos.Bo representante coniestou
que a dec:laro-ção afirmasse qlle era
poesiveL a existêncj.a .e consol:'-dação'
de uma rrburguesia nacicnalr indepen-
dente d.o imperial-isno, mas que o pro
grama do l.'f,rA e ceu''i;as rnedldas poste-
riores a.o ?-5 rle Ab:i-l correspond"i-am
aos anseics c,e uma n:ôc'ia 1ourg,;csia,
o CÀRH,IL respcnCr"crl q,.:-e rtanti-co-!-oniq
lismo não ó anbi-nciirpclisnot?,

Sobre a cluestãc clas n:i}ícias, Ce-
monstrado cl-aranen;e ,-''iie nâo 'i;inha }n
vido palar1X,d" orden pa:'a a srra fol
mação o cs CCR reto::cr-u.íram cLj.zenclo
que dad.b rio enorme ' ?::esl:igio c.e c1r'.e

a nossa Oz'gan:.zeiçâo g,oza.va rlo seil,
das masdas, pou-ca cla:ceza sob:'e essa
questão arras'i:.ava e,-Íl pessoas ,lera
d esviosri o

rrr
As respostas a estas questõec vi.e

ram pulcl.icad-as no GP J!, no ari.igr
referente a alguma.s questóes scbre a-

sítuação actual. -
---Em- nova reuniá.o muiii-late::,.r- d-t=

24-Lo-74, c nosso rei)leseritan'ie d-e-
fend-eu essa linha e contra-a'i;accu po
sições que a o::ganizáçâo. cc',sid-e:ã,/d.ireitistas ( ou pelo rí.enos r.e,zi.as de
qualquer conteudo), conc a c1e se C.i.'-

?9!- gqg-- h9j9.-*ê-*rr1""íso des'.'ia: ;.9
nassaa d.o revisionisrio, sem ür;. i:.zer
como, mas afii:manclc-.se que temos d.e

nos embrenhar no estudo e aba,nclL)na-I'
o movimento de niaeeas (canm,ir)"

Nenhuma Organizaçâo respondeu àr

intepvenção d-o nosso :L'epresen L,a-ni;e'r"

uudahd.o-se de ' assunto , r:ec onhec enCc-'
-Êe que para ir inais a frinCo el'a ne-
cessário obedecer a uil ',:l-a.no sistena
tisado de c1íscussáo,

Depois de uú debate ma,is 1-ato, as
Organizações 'chegara,,:t ao acLrrdto de
ser prematuro por enquanto aparece--
rem: te:ctos comuns dessas Orge"ntza*-'
ções;' comícios ccmuns; trabaiho co-ã
mum na base (implicanco 1-igações cr:""
tre côtu1as).

O CÂRPl'iL reafirrnou a. sua pos:-çáa
de inquérito e e>rpecta-tirra en rcl.a-
ção ao grupo irA Verdadei? , Acha que e
possivel estas Ii- O::ganrzações Ceeco-
brirem uma prática comum, e qllc urÂ

contributo importante para o mo"v"r'-mlrl

to m-I seria a publicàçáo de tc:l.'cof
por parte de iodas as Organizaçõc's;
sujeitos a critica poz= parLe clas o'",.-'

lras.
rV

0 Co;ritá Central vai debruÇar^-srr,'
sobre 3 lea] i,dade te6ri oa e ,FrÂt'"i czr

de cada organizaçàic. e d.ivulga;'á in'-
ternamente as conch,-sôes a que che-

r:-*.-- _----lllJT/, -. For precipitaçâo, houve um er
| "" r, o-po"-içoo áo= ó;'ga.ni=ações m-T,

gou. Entretan'to, todos os nilitantes
devem estar atentos a esta luta poli
tÍ.carestud.anclo atentamente os nossos
materiais e os textbs das out.ras or-
ganizaçôe§ o Devem far,er ch9gar atra-
irés do contro-'l-ciro todas as êuvidas
ou. questões que se vos ievani;am so-
bre todos esl;es ":'r-''f,.",;;; as-oectos:
sitr-raçâo pol-ítica actual? Planc de
discussões a ter cDin as Organizações
m.-.1? Caminho para a reconst:'uçâo C.o

Sartido? Ligaçâo da -beoria e da' prá-
tica? Tuclo isto tem c1e ser acornpanha
do com c reforço do estu,i'o do ma.rxis

-t:o*l-er,.'-nistlo, "c Ca c:lperí.ência histú
r:-ca do nrcvinen';o oper'ário internal
^': ^-,..'lvJ!.t:d! à

n.o a::J;igo rr-Aigu.ns poni;os d.a. nossa 1i
nhi'- po1Íiicao o.ri puhlicado no nQI.' do
rrO Fa::tidoilo Com efeito referíu-se
i'rla-L;-i,a:rcni;c ,.oõ CCi e à UIlú, a
exis-tência de r-ima ari.f;o."crítica- sinoq
r'.i, ccm se afirr.a-:: o setl ca:lacter in
sr.rf icir-er: be r ro:l s c ontin;:arra a havel
poli;os reoriccs não esciarecid.os re-
l-:-r-i:i-.ra::qer.te aios CCr? (a muclança da pa
-.:-rrre C.c c rcc,: r.,: :'evol-uçáo socia]-is
-tt 1lâr'3- "i c1-,- ::e ,, oluçào d ei:rocratical
" .oc",ruL,arnârcjcc nâc 'i;er sido acornpa-
nrr*,.'.r. ila.s conscilrL3n';es mod.ificações
c1,: iinha i:oliLiceL, políti'ca c1e alian
çe: c.o l:::ol-o b;.::i acr-o, etc - ver Causã
Ci:e.rl..ria n'-i, .:ilitorj-al-.) bem coillil'
=ln :lelac;:.o à 1lnl.il,, eontinua por es-
clai:ec el púb}:-camenLe as questães
das ,oa"l-avra.s C-e oriLem contra a deser
çâc úr giLcr'.'i-, ;clo,ríar no pcriodo dã
fa-scismo, Ca seuti-.1 egalidad.e d.ae or-
ganizarçoes de 1uta sindical de base
r-r.c mesÍio periodo e rl-o a1-iniramento
cotl o 'brotshisino e outros oportunis-r-
'Las (l,uln, L"cor,, c.B.s. etc") após
o 25 d-e Ai::r:í'l e at6 i. manifestaçâo

isohre o Pr.::al-la

.--1i
/^l
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RELATORIÜS PARIÀ

A. ORGANIZAÇÃO L

N CTICIÉ\5 PARA A IM*
RENSA CENTI?AL
Verifica-se que a- maioria dos mi-

litantes e simpatizantes nâo têm uma
participação activa seja para e orgq:
nização seja para a nossa imprensa.

frata^se de um desvio grave, Pois
reflecte urÍla concepção rle trabalho t
solado e nâo cotectivo. Idão part:i-cif
par a bod-os os camaraclas as experiêrr
cias e as obse:',raÇões l-ocais eqrriva-
le a coi:side::ar (r',1e'1. lilnl-r: ;::litica
e a fmprensa Ceni::al- podem ser alabo
radas e exprimi-: posições justas a
partir d.e abstração e refiecção em

gabinete à

, Á nossa organizaçào e a nossa im-:
prensa ser.ão foz'tes qrlandg benefici-
àru* de uma enxuriada d-e infoimaçôes
(rcesr:o aquelas que os camaradas pen-
sam não ter importar,-cia), c1e Ínc1r:6ri
tos, f otogra-fias, etc 

"
Mâos à obra, camaradas! Mobilize*

mos todas as nossas forças, organize
mos simpatizan"bes e progressistas pa
ra esse trabalho i

gglgg-j.ggt:: alguns camarad.as têm
enviado noticias e relatórios. i'ias','
inf eltzmente, .a- maioria ci.esses tex'-
tqs vêm escritos de uma maneira con-.
fusa, embrulhada- e s-etí oi'denação 1ó-
gi.ca c1"os factosn Dir-se-ia que os cq
maradas estão a escrever para etleillo
assistiu ao que estão a relatar,Tsso
irqplica c sobrecarre€lar enormemente
o trabafho d.e redacçâo do jornal, -e

o sereti publicad-as informações erra:
d4s ou pollco justa"s. Um exemplo con-
creto foi o relatório sobre as jorng
das d.o 2l-1 e 29 de ,Setembro na. l'Íargem
Su1 . Este rela.tôr'io era e-;tenso e ri
bo d.e p'Jrríenores, mas a ausência dã
sistema-tizaçá-o induziu em erro a re-
d.acçáo <i.o jornal

Por conseguinte, iod.os os camaraÉ
d.as devem obedecer âs seguintes nor-
mas de trabal:lo para essa tarefa:
1- Fazer um peqlr-eno preambulo expli-

cando a situa-ção geral da àona,de
organização dos trabalhadores e

- d.e luta;
2- fndícar es factos bem sistematiza

§!8, não esqllecenc"" íãvrru?ão aã
luta. a- parti-r d.ru ltgl+p_-"_*{eu

-..- 
^i-õ.UIL{U,

j- fnd.icau' a actuação das forças C,e

repressáo cio pertronato, dos revi-
sionis-';a.s e Ce outros grupos po1í

' +"'^^-.
, vLwvDj

L,

Elaborar uma anáIise com conclu
F 

^at 
-sôes políticas sobre a 1.utar str-

blinhãndo o s se-11si.EpS3j-"S- goff
vos e negatavos.

4-
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É grand"e o papel da imprensa regí
onal na comunicação com a população.
Existem duas gra-ncles linhas nessa im
prensa: uma fáscisla, onts'a de cunhõ
progressista, Ê preciso que não ape-
nas a, níve1 central , mas sobretuclo'
no piano regÍonal, se proceda a for-
tíssimas campanhas paÍ? o d"esmascara
mento'e liquidâçâb ãá' 'imprênr5a reâ:
ccionária. Este processo poderá e de.

verá culminar no lrsaneamentoii fÍcanã
do progressistas a d.irigir essa im*
prônsa, É preciso por outro lado co-
laborar na imprensa progressis-Larten
tar aí isolar o revisionisr,ro, por os
aparelhos clessa inr:rensa ao serviqo
da revolução e da propagancla das i-
deias justas

Cada organismo d.eve reunir inred.ia
tamente, estudar ê responder ao sel
guinte z --

I- Que imprensa existe na- zona2 Ex-
Fl icar o mais detalhadamente pcs--
sj.vel as tend"encias poLíticas do-
minantes em cacla um.
( l-" em t/iIa ldova d.e Or.rr6m há
dois jornais, cada um com a sua õ
rÍentação. É iinporLante que a orã
ganizaçâo conheça, a níve1 nacio-
nal, situaqões semelhantes, Envi-
a? um exen:plar co[1 os pontos úais
importantes sublinhados e comenta*- dos).

2- QuaI a influôncia na poirulação d.e
cada um dos jornais; a que secto-
res sociais pertencem os leitores.

-' Inclicar a tiragem.
J^ Quew. domina e a quem pertencem ô§

jornais? fnfluência' do padre? O

padre ó conservad.or ou progress'i s
- l-o ?

4- 11á militantes ou simpatizantes*-
que tenham interferido e partici-
perr com regularid"ade nesse impren

--- sa? Forneçam e:lemplos concreto§,
5- Que piopõem os carnarad-as, ap6s a

reuniáo d-o organismo,para agarrar
as 'barefas apontadas?



IBEOLOGIGA
A LUTA ID]]OLÔGICA, A CRITTCA E A AUTO-CRÍTtrCA, SÃO Ànl"lAs

PODEROSAS NAS MÃOS DOS COl.lUlIrStAS. AfRArÉS DESTA SECÇÃO

DO ROLETIT,Í IIiITERNO DA 1§OSSA ORGANIZÂÇ.IO PRBTENDE-SE DT-

VUI,GAR TODAS AS POLEMICÂS E PROCESSOS D; LUTA ]DEOLOGICA

IMPoRTA}ITES E IInCESSARIOS PA,QÁ A.DEFINIÇÃO CTNMTIFICIT DA

TÁTTCA JUSTA.

PARTTCTPA. NÃO

UE Str ÀPP'BEIIIDE;

TEIIAS ERRAR OU

E i(IA LUTA qUE

DIZER ÂtSlIErILAS, E NA LUTA

SE CORRTGB}4 OS ]IRROS,



NOTA DO COMITT TDITCRIAL DÜ ''Rf VÜ. -
CENTRAL

Os- textos a seguir publÍcados re-
feren-se a um boletim saíd-o r\a zarra
de Coimbra, ch:mado trRevolução Demo-
crátiço-Fopularrr do qual transcreve-
mos--o. ed-i'uorial . Este boletim propu:
nha-se Fer um -orgão de ,apôio e dina-
wízaQáo' d.as lutas' pgpulares locais.

Ao analiza-reat os'textos que se se
guem os camaradas devem aproveitar'
para refletirem sobre o seguinte I pg
ra que os d.iferentes pontos de vista
sobre a linha a seguir para a impren
sa 1ocal ou regional se revistam de
maior utilidade para a definição d"a
política geral da orga-nízaçáo no ses
tor de ímprensa, propomos qúb o" cal
maradas tenham em atenção os seguin-
tes pontos:
1- fmpoçtância da exÍstência de um
*" fortE orgão central conunista; -

2- Eventual importancia da existên-
- cia de orgão locais comunistas;

J- ilipotebe de contradiçãgs entre oq
gão central e orgão locais comul

' nistas;
4- Importancia de exÍstência de im-

prensa loca1 ou r:egional Ce tipo
popular, d.emocraticoo anti-fasci q
ta, sindical revolucionário, asso-
ciativo, etc.

5- Eventual necessidade que alguns
sectores síntam de ter uma impren
sa Iocal. Neste caso, de que tipo
deve ser? Comunista ou popular?
Nas d.uas respostas, os dj-ferentes

sectores devem esforçar-.se por esqug
watízar c i:lais correctamente possivel
os temas apontados, analisatrrlo as ex
periências concretas de imprensa 1of
cal que conhecem, a importancia do
rrGrito do PovcÍ?, etc

Por exer,rplo, 06 câmaradas d-e Bar-
celos devem analisar se 6 justo que

"O Trovãor? seja um jornal comunista,
e os camaradas de Águeda devem ver
se 6 correcto que tenham orientado a
sua imprensa para a acção sindical
revolucionária. Exponham os frutos
que tiverem coro esse trabalho, erros
que sentiram, dúvi-das q.ue hoje se
põem, etc.

6

PüirLil--,I\R,
Dr A i}üiü

LUCÃC DEF4ÜCFIAT ICA
'BÜLET {

):iS I_UTA S
DOS Tl?/3'BALh1/\DÜRES
Di\ !t[L;i Cüi:M -Ã\0' ü[
Hi:iA n,l itJLHO de, "1974

CAIVIARADA,S OPEIIA.RTOS, CA}.{POiIIISES, SGÍ,.
DADOS, DEIIAIS TILA.BALI{ADOnES E INTE-
LECTUAIS REVOLUCIO}íÁRiOS :

l- Nós sonlos um grupo c1e jovens ope-
rários e ou.tros revolucionários, siü .-_

patizantes. d,a - Organízação Comunistã
-tfarrisia Le'ninista Portuguesa( OCUf,fo)

- O Grito do Povo r eue l-uta pela e:
mancipação total dos e:;plorados e ao.
poia a6 jus'bas lutas do povo portu-
guês e povos irmãos clas co16nias. Nós
d,efendemos o Pensarientc l.{ao Ioê-Tung
IÍar::ismo-.Leninismo da nossa êpoca, É
poca em qu.e o '- capitalismo, imperie,-
lismo e socierl -impe::ialismo ( falso
socialj-smo nas palavras e ,imperialis
mo nas acções), caminham pera a derl
ru'ba f inal.
2- Os 'ncssos _ojj:gt_flq.*t"*{q}S "ãoos scguintes:

10): Guiad.os pelo espirito com,u.B r,

nista de Servir o Povr:, faremos to-
dos os esforços poir nos ligarmos às
massas popularos, apreender com elas
e servir os seus interesses. Nós s6
defend.emos as massas popula,resr por-
q.ue elas representam a unica força
na criação C,a ]ristória universal;taA
como rros ensina- o cama::ada It{ao Tsá'
Tung ,. rr0 povo e só o Povo 6 a f orça
motríz na criaçâo d.a histôria univer
saliro Sem o apoio d.o povo não serã
possivel realizar a Revoluçâo, assim
como o povo náo poderá triunfar sem
a direcção d.e uma forte vanguarda co

^^\Za)- Nesse sentido apoiamos a 3.i*
nha política da O"C.l4"L.p"- O Grito
do Povo e a conduçâo que esta Organi
zaçã,o Coiaunista l-eva a cabo d.esú
força clue são as massas reyolucioná-
rias, contra todas as formas de opre
ssâo, expl-oração e repressâo do eÀtã
do burguês e da burguesia capitalisã
la - com o objectivo d.a Revolução Dc-
mocrática e Popular, da emancipação
das cl-asses explorad.as, pe Ia instaura

(Contô na pag, 7 )



ção da Democracia Popular.' Ao contr'á

na.m o povo com falsas promessas de
reformas, nós lu-taremos para que o

povo organizado, unido, consciente
da sua força e armad.o sob a -direcçâo
da actual vanguarda Marxis'Ua-LenÍni o.

ta (o,C,l{;L"P,) o .do futuro Partido
Comunista, cpnquiste .pe1a Revolução
rr-rra sociedade nova sem opressão, sen
guerral sem exploraçâo clo homen pelo
homcrn"*

jo)- Chamaremos o ?ovo à l-uta eon
tra a burguesia capitalista, os impc
rialistas, r'cf orrnis bas o :'evisio::.is:
tas u op:ortu-ni stas, out:'os reacc:lorâ'*
rios e tcdas as es'i;ruburas fasci-ste-;
ou nazt,s.' iiô1:-;'t c,:'banos o ?ovo cor:.tra qr-ra.l.
que.r n:r.ancbra reacçiqnária da extrema
direita e proporco.-nos a lutar d-ecidi
d.amente pár.,- que os fa.scistas nãã
volterr-a pôr a trlata- en cima do rcvo,

-^\5a)- Denunciamos a col-aboraçao de
classes e somos pela luta de c-i..asseg
porque sô assim a classe operá::ia a-
liade" 3"os caflponese6 poder'á triunfa::
Denunciaremos as formas de rrtransi-
ção pacificair rJ.o capitalisno para o
socialisrno, For rtvia eleitoral'r r eue
fa]-sos rrccmunista.s?r e ?'socialistastr
prometem.para enganar, trair e rlesa-z'
mar as massas populareso pois todos'
nôs sabemos que a )curguesia não d.ei-
xará .o poder e os seus gananciosos
privilôgíos Ce e:rploraçáo de livre
vontad.e, sô pe-1-a Rcvoluçã.o Popular
conquistaremos o Pâo, Terra, Paz e a
Democr"acia Popular.

6q).. l,utaremos e daremos a nossa
mod.esta contribuiçâo para o triu-nfo
do SocialiSmo sobre o capitalismo,
para a realizaçáo final d,o Comunismo.

7- -Eogrq4+- .gela+ Ae*gggêe: .omi!§;lps
rários já e--ristentes, incffiíIvaremos
e apoia.reoos a. f ornração de outros" --

/t) ) Propomo--nos levar a cabo, in-
centiva.r e ai:oiar--a f or:mação de Gru--
pos c1e ASqâg_44ti,-Fascistas de aã;?:
ãã coír o por;o r+-ro -cãiã6íãctivos 6e:rais e saud.ancs os grupos já forma--
d-os.

7a) Lutaremos'con'bra a guerra co-
I-onial assassina, pela indepcndencia
imed-ia.,ta e -i;o'caI das colón.l asr pelo
regrêsso C"os nossos .soId,aclos, pcJ-a
sr-rspensão d.os embarques" Para contri
-buj-r pa::a este ob jectivo fo:'r:arerioã
q apoiaremos Grupos de Acqáo Anti -I.rr
1onir"1

4o) Pz'omoveremoE " ,:l.entro clas nos.-
ABATXO OS I]ÍII{IGOS DO POVOJ VTVÂ A CLASSB
OS CCii OS C^]'lPOiriESliS i VIVAI',{ OS SOLDADOS

sas possib.iJ-idades a..formação d.e GTu
po s de Cultura P_gpg§r';!e-qt;ig-Qp9l4:
+.uÉ=-l*4:.:d+

rio. Ex'oosiçóes Cultur.ais no seio do
' 

r]f o\ro e .para o povq a

5o) De acordo com o Ponto 1a dos
nossos O:jectivos Gerais, levaremos
a cabo ínouêr:l-tos na cidade e no cam

'+=**--p9§: a fim cle apreender corn o lr,vo a
ffieriência. prJ"tica da vida e d.e sa-
ber e divul"gar as suas necessidades
e exi.gências. Devemos ter em todos
cs moinenl;os a rnaio:: preocupação em

servir os interesses do povo portu-
gués o-or-;-niclo e explo::e.do.

4-. Damos o nolr1e .1u greI1$ê"9-!,gyggRÁ
TICA-POPULAR a este bol-etiro porque
;6;-;;;;Jl"r" realização do socia-
lismo a"bravês de etapas e porque teri
do em conta as ci.-::cunstâncias e ca-
racteristicas concv'etas da nossa so-
ci.edacle e das r:lasses em quê eta se
divid"e, a I?EVOLUÇÃO DEIVIOCRÁ'TICA-POPU
LAR ô a Ia etapa para a construçãã
do socialismo" Sô atz'av6s desta Revo
1üçâo dos operários, cairpone ses, uof
d"ados e demais traba.lhad.ores, que nS
cessária,;rente terá de ser vio]enü
porqrle a isso a burguesia ncs obriga,
nós exp-r orados ganharenios : socialj.s
mo e o comunismó" mão somos nem id.eã
listas, nem reformistas, nem revisi!
nistas e por isso não acredita*oo 

"ãfalsas e oportunísticas irtransições
pacif,icd'l à violôncía reaccionária
cia burguesia n6s saberemos responder
com a justa v'i olencia d"o pcvo em 1u-
ta para acabar com a exploração capi
+^-'t.: ^+^L1I!D Uá.

líeste sentido , e ste boletim dii,'ul-
gará, apoiarâ e saudará tod.as as j,r,§
tas lutas que os explorados travam
contra exploradorep capita.listas, pe
la socieclade sccia-]ista, pelo gover-
no Democrático-Popula.r, pelo ConunÍ§
ElO c

Faremos todcs cs esforços para
que este boletirn sirva os interesses
dos. tral:alhaclores e por isso ped-imos
a todos os nossos cauaradaÀ, e em
primeiro lugar aos camarad"as operári
os,e cam.ponesesr eüe nos digaÉ se es
tão de acordo connosco u nos façaã
críticas para corrigírmos os nossos
erros.

Que tod.os nós participeüos com su
gestões, inf,ormaçães, relatos de 1uI
tas, ebc. ê:. eüê este boletim seja
uma das ferramentas nas nossas mãos
contra'a 'burguesia capital-ista e de-
maÍs inimigos d.o POVO, 6 o d.esejo de
tooos nós 

"ABAIXO O TASCTS}4O E O CAPTTÂLISI{O 3

OPERÁRIA i VIVÂ A AJ,IIINÇA DOS OPERÁRI

7
ITI}IOS DO POVOi
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DÜ AGUfDi\ VIR I'4ELr{A
Camaradas':

mâo entendemos que disiinçâo fa-
zem entre 1.uta econóitica e luta pofi
tica, perecê que pensam que tod.as aE
lutas dos trabalhad-ores são lutas po
ll-t1CaS

Perante as "traições dos reform-i s-
tas .e coripanhia; achamos que jornai.s
que -'se jara porta-vozes dum sindicali s.

mo veímelho, quo apoiem as l-utas dos
trabalhadoresr eue mostrem como e-l.as
são lutas de classer eue mostrem c
que eI-as têm a ver com a política,
sâo'jornais úteis ao povc.

Vocôs parecem querer assumir a di
recÇa-o de largos scctores da luta po
pular, ao afirmarem que são coilunisl
tas,. ( que para tod.os os ef eitos ô o
que,d-iz c Ed-;)1 e ao proporem a for-
mação de,C.Os, GÂAFs, GAACs, etc, Mog
trem na prática quá são capazes d.ã
contribuir §ara a organi zaçáo 63s rxâ
ssaÊ- popu-laÍes, em vez de se porêü
numa posiçâo exterior às massas(como
a d.q EC.'") e fazeren afirmaçôes pre-
tenciosas.,

Cono ê que' vocês qt-lerei:l que : vo§
so jorrial'possa ser cada .,rez mais uI
til ao !oyo, mais capa.z de chr.Jar a
todas as fâbricas, de intcrvir c.n to
d"o o. 3.ado se se põem d.o alto do cavã
1o a dizer*'charrões sobre o pensatnenl
to Mao Tsê-Tung? Com essa .l inguagem
6als pãrece um daqueles papeis d"e es
tudantes a ensinar ao" op"rá"ios col
mo d.evcn f azer a Revo1uçao,

Nâo entendemos no vossotlprogramatr
o que 6 J.egal c nâo, Nem entendemos
porque dízçm que sâo jovens e quem 6
que tem alguri:a coisa eom isso o

Achamos que a OCI'{LP que nunca vi-
mos afirmar que era vanguard.a m-I ,porque não e sectáriarnâã precisava
que viessem agcita simpatizantes rrsec,,tArl-osir dlzeT isso i

Um bo1-euj.n: de. apoio da luta dos
trabalhad.ores nâo 6-um jornal comu-
nista, nefl deve ter objectirros que
cabem aos comunistaso Em particular
o nome o,uc deram ao boletim era un
belo no',:,re para uin jornal conunista,
com a explÍcaçáo que vocês dáo"

Façam mas 6 r-ril boletiin coia ob jec:
tivos bem d-efinidos, com uma lingua-
gerir simples e viva.

Façanr uma crÍtica RÀDICAL ao vos-
trabalho,

Logo que puderilos fazemos una crÍ
tica mais detalhad.a e sem ser só aã
Editorial-.
LIGUEM-SE ÀS MASSAS POPULARIIS I

EM FRE]\TTB PEIA RBVOLUÇÃO POPULAR !

ÀGUEDA VtrM4JII}TA

CI?ITICÁ\ AÜ i3Üt-ETIM

" R. D. i?" üü c. l? l? DA

13iln',/\ Li TÜ lt/\L
ü1tir:aa:.rentc têm vinôo a ]-ume vári

os boletins clestinard"os às r:rassas trã
balhadorl-s, cl.and.estinos ou não, ã
que possibili"iam u.n bou material- pa*
ra analisarrjios o clue deve ser a irt-
prensa ao serviço dc povo e em espe-
cial a i'nprensa operârj-a e reyolucio
nar]-a- ü

rl --t-^!D UE 6 um tralcalho importante a
fazer-se dentro da Or'ganízaçáo comyista a trocar ideias sobre este as-
sunto e a orientar todos os sectores
e canarad,as em iniciativas do gônerc

Debruçamo-nos' hoje sobre um bole:-
tim,. originárío de un g'rupo de jo-
vens operá-rios e que nos deve servir
de exemplo pel-a rria negativa,isto 6,
de uma ná expêriência no que toca a
jornalisrno revolucioná-rio. Trata-se
do bolebim trRevol-uçáo Democrática-po
pulartl , sa-ído ein Ooimbra em Junho d"
r nn/,L)lac

A Ia inpressâo ap6s a leituna d.orrRDIlr6 a foriaa d.ogmática e abstracta
como a linha política, itar:cista-leni
nista, á apresentada- num jornal parã
as nassas trabalhad"oras, podelros per
guntar: então porque ó que o editãrí
aJ. não sintetiza as principais IiI
ções a e:ctrair pelas Àr""os-popula-
res rras lutas que sc j:rrvaran d-epois
do d.emube do fascÍsrâo? por l. que 6
que nâo se e:ctraiern os ensinamentos
das várias lutas travaclas na"s fábri--
cas d.a regiâo e que nas páginas se-
guintes quanclo se descreve a 1uta na
Fiaco, na ffabril de lvlalhasrna planas,
etc, c que se faz não é irais dc qre
repetir no final de cada luta o clue
se disse na anterior?En lugar dissol
o editorial ô ur:r rosárÍo d"e boas in-
tenções, d.e vontade de lÍgação às ma
ssas, d.e apelos e verd.ades geraisl
mas de concretc: e perceptívcl pelas
massas que resulte dun conhecimento

(Cont. na pag. 9)
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profundo d,os seus probleinas, das suê6" riecessidacles, da sua- experiência co-
thida na luta d.e classes, nada ou
quase nada há"

As rirassas só coiapreend.erão a nos:
, sa 1inha pol Ítica se souberilos a ca-

d.a-noi:aen'bo ligar a verd.ade geral do
mar:iismo-leninisilo à prática concre-
ta da Luta d"e classeso Por isso não
ó afirmand"o qu.e ',nós sonôs isto'i, ou
llsoirlos cc:t'l;:"a aclui'l orrr eue nos pode-
mos dema,rcar . dcs oportunistas, ccmo
faz o iiRDPi?. Não ê chamando o povo
trà'luta contz'a a burguesia capitalis
ta, os impeL:iatistas, reformistasrre

.. visionistas, oportunistas, outros

.r. fascistas e naàisir como faz o ÍrRDPrr

e aprêsentando um verdadeiro .irmenu?r

de formas organizativasr eue se riobi
.,7.iza e organiza o povo. Lenine chamã

! 'va a atenção para as denánciau riyil'irasri e incisivas paia gerar o dêscort
tentamento geral ao opãrariado e orl
ganLzar c movj.mento de massas, Pois
camaradas, a d.enúncia viva do-fascis"
ino, as rlossas propostas organizatif
vas aplicad.as e explicad.as à 1uz d-as
circunstâncias concretas. corabinadas
com o nosso labor organizatir"o e com
a força criadora dm massas populares,
terâo certamente frutos. O mesmo nãu
se passará se qm lugar de elucj-dar-
üos as massa§, andarmos e confundi-
-las com milhentos d.e organismos, ,qL

. thentas pos-sibilj-dad.es e hipoteses
de organização, etco

A linha po1Ítica e a teoria revo-
lucionária nâo são dogmas abstratos;
Cada situação concreta, cada emperi-

\, ência diversa, exigem que à luz dos
seus ensinamentos a linha po}í"tica
seja explicada claramente às massas,
Se o operariado aprende principalmeq
te com base fla ]-uta d.e fábrica o quê

sionismo, etc o 1 já as nassas campone
§as o assimilaa em circunstâncias di-
ferenteso Da mesma forma a linha pol
Iítica que d.efenda as suas vidaã e
apr.eend"ida com base na sua explica-
ção às lutas que cada uma dessas cla

' sses. desenvol-ve 
"Para urn boletim que iniciava a

sua publicaçâo, a questão da. ligaçâo
às massas era uma questâo d-ecisiva"

A ligaçâo âs masiias de um jornal
constitui sempre ulna ampla base de
inquérito e de aprofundamento e enri
quecímento da nossa linha. O rrpppil
eubora reflicta cssa lrcocupaçâo fá,-
-1o cla*pior maneira possivel ou- seja
refere-o em abstracto, pois que no

seu editorial tudo pode ser ditormas
o que 6 :verdad.e 6 quê nada denota um
conhe'iim.ento profundo d-a situação,do
estado de espirito, dos problemas e
das experiêncías das massas- da regi-
âOr

Tamb6m no que toca â explicação
d.e questões'políticas de irnpor:fancia
fundaúental , os redactores do rrÍ?DPrt

não'se esf'orçaram por aprofúndá-las
limitando-§ê a umas vagas icleias que
não aoiantam nada"

Referimo-nos em particular à trexE
plicaçáotr do que é a P.evoluÇao Deno:
crático-Popular e da defesa- que fa-
zem dessa etapa: "pg-Eg]Àe nós somos
pela rea1ízaçào d.o socialismo por e-
tapas e porque tendo'em conta as
circunstâncias e cara.cteristicas con
crei;as da ncssa socíedacle e das claã
ses em que eJ-a se clivíde a Revoluçãõ
Democrática-Popular 6 a'Ie- otapa pa-
ra a'conçtruÇãã d-o socialismoií! Ã--
f inal , 6 {rnrquo rnÂs =oÍnos. +tl á pnr'-
clg-e--as.Êi :
gi":ri.s.so:- tr. . qri,q circunstâncias ê ca-
,racterisiicas concretas? Un o.ro 6 um
'oro " uui gato ,6 ,,rin gato, falta saber
o quê os distinglle e caracteriza.Sem
isso não esclar.ecemos ningu6m nem
contrib'ilimos para esclarecer urra
cluedteio üe gra.nCe importancia como 6
a determinaçâo da etapa ,actual da re
voltrçâo portuguesa 

"A forila como o rtPJPri se refere â
CCMLP contribui raais para despresti-
gi,ar esia organizaçâo d.o.que para re
forçar a. sila implantação nas mr""aã
da região. A OCIILP nunca disse o que
o irRDPrr afirrnar gue 6 ,ra aotual
vanguard.a l{arxista-Leninistarr . Freci
samente porque nâo se considera- comã
sendo 

.a única organizaçâo m-1 em por
tugal. Porque o faz o IRDPí? ?

Se considerarmos aincla a forma co
mo nasceu o traDPir temos cle extrai?
alguns ensinamentos. O grupo de jo-
vens operá.rios mobilizaaãs â sua vol-
ta não constitui um grnpo organizadã
tendo em vista desenvolii"" ,ã traba-,:lho séz'io d"e ligação e de organiza*
ção às ma'ssas operárias" Comportou:
-se na çtrát,tca coilio um gr]_rpo com es-
pirito de ba-ndo rebel-den j{esmo nos
aspeci;os técnicos da feitura do jor-
nal ., o grupo operário nada apreendeu
pois que t5o pouco houve , pruo"upr,-.
çao d.e os ir:iciar na tácnica de im:
prensa rtanua1- , de valer-se pelas su-
as próp::ías forças,' Em conclusão, o ;rRDprr d.eve fazer-
-no§ .oensar .sobre o que 6 um jornal-
revolucionário" IIão irodemos transfor
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mar o jornalismo revol-ucionário numa
tri'buna d.os nossos'd.esejos, das nos-
sas -intenções ou ri.as nossas ideias;

o jornalismo revolucionário ó uma
tribuna popular cnde os probler:ras
quotidianos d.as ruassas são tratados
d..e forma a e:ctrair os ensinamentos
das suas 1uta.s, dos erros e das vit6
rias, onde esses problemas sâo analT
sad.os e encadeadoi no conjunto da 1[
ta d.e classcs, tra'caclcs de forrna. vi-.
va e concreta. Explicada d.esta forma
a linha po1Ética nâo ó u.;r esteriotipo
dg mar:risnto-leninisno mas penetra
nas nassas e tra.nsforma-se nuúlr. enor
me força materj-a ! capaz de modificar
o mundo

Talrb6m quanto à violencia o que
se díz não adianta nad.a: iild6s somos
pela violencia contra o paciÍ'istltori-.
Bemo motivc para apelidarêm os revo;
Iucionárics de fautores' da desordemt
de violencia gratuita, etc. A vio-
lencia 6 . uma necessidacle hist6rrcq
áas classes exploradas para derruba-
reÊ1 os explor:.d"cres, ass-im não passa
de violencia d-e pec,.ueno-burgueses ra
dr-ca].s r

Nôs nãc temos que andar a d.izer
que somosrlviolentosiro É na experi-
encia das suas próprias lutas que as
massas trabalhad.oras corípreenderão a
necessida.de c1a violencia.

DE

se.clesagregou coüo tod"os os bandos
rebeldes ei:ran'üe s.

Em conclusão: .Eiir vez de eolocar o
R.D. P. ao scrviço ào tra]:alho d,e fá-
br,ica, o boletint serviu pa.ra desviar
cs simpatizantes desse tralcal-ho 

"

Um carla-rada da Organizaçã-o 1o-
caf de Coimbra, coYn base na-
discussâo interna.
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-If1 PATIZAAIES
O grupo era formad.o po:' 2 'operári

osr 2 trabal-had"ores e l- estuci"ante li
ceal; o processo de formaçâo teve cI
mo"base as amizad.e,s. pessoais e a Iu-
ta d.e rua após o 25 d.e Àbril - assal
to à Pide, átc.

Os eleilentos d.o grupo eram jovens
com vícios intêlectuais (o licea]-) e
com vÍcios aventureiristas e indivi-.
d.ualistas os restantes, quase todos
de origein lumpen.

A partir d-e ui:r grupo com estas ca
racteristicas os erros foram essên-
cialmente:

1- IIáo a.nalisar cad.a elemento do
grupo, a sua vontade c1e trabalhar,
capáciciaLde e consciência política pa
ra a partir daí inobilízar os elemen-
tos do'grupo 'ca,::a t::abalho ( fábrica,
bairro, boletii:r) irdrviclual cu colec
tivamentel nâo utilizar como pedrã
de toque a ligação às nassasl não co
rrigii pela. d-iscussão política o. vf
cios dos simpa'uizanteso mas alinhaã
r^c â-rr^ê

2- A partir destes erros que leva
ram a meter os siiapatizantesrrtcdos
no mesü.o sacoir , foi riccessír.rio para
manter(itr-rsôria- e temporár'iamente o

\grupo), bu::ocrátiza*Ic com estatutos;
mr:Itas, espirito de seita q.ue let,ou
á criação cle truma organizaçâo'l Cen-
tro da organiz,ação qiie r'ápid;rmente

1
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