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SÜERE

rxrnoluÇÃq
0 Comit6 Central depois de fazer

o balanço deste ponto da sua ordem
de trabalhos e ap6s a recolha de in-
formaçôes que se seguiu, verificou
que, pobre o C"AoR.Po;

1 - itlele participam elementos de-
purados d"a-- nossa Organização, e do
Irlovi.mento lri*L em geral , como po? s*-
xemplo o rrGrupo Cisionista Trotskis-'
tarr de L972, de t'O Comunistarr do ex-
terior, os traidores I'latos e VÍriato
que agem como activistas do CÀRP, a
recente aproximação dos oportunistas
da maioria do núc1eo rtJos6 de Sousa'i
e vários outros elementos decadentes,
felízqente depurados do movimento m4

2 - Nos locais e ci.rcufos adiante
apontados registaram-se provocaçôes.
e trabalho de sapa (d.evidamente con-

firmado pelos nossos camaradas):
- Tomeira
- Coimlcra
É lviedlcos
- Moita
- Porto (sede 'Voz do Povo)

(Gaia - cALP)
- Celo::ico de Basto
- Soares da Costa
Em todos estes locais, d.esde res-

ponsáveis- a simpatizantes d.os CA8P,
referiram-se â nossa Organizaçâo eln
termos provocat.6rios e caluniacl"ore§.

3 - Verif ica-se, 0â rnaioria d.os
casos, uua estrat6gia entrista de
inspiração trotskista. Ao princípio,
apoiam a nossa Organização, e depois-,
começam a atacá-la pelas costasr câ-
Iuniando e difamando. Tudo isto, sob
a capa de l'luta contra o sectarismot+'
e avançando com a iinecessidade de u-
nificaçâo dos lvl-T,ir . Um dos argumen-
tos base correnternente utilizados 6

o da necessidade de estudo e aprofun
damento te6ricon Bm relação a estã
questão, c CnC. prepara a saída do
no 1 do nosso jornal te6rico ("Foice
e }IartelorÍ) , onde se analizará pro-
fundamente a verdacle e seríeclade do
chamado esforço te6rico dos CÂRP.

À i,EITURÀ E DISCUSSÃO DE i?O PARTTDO'?

I}JSCREVE-SE 1'ÍO PO}TTO I DA ORDE}.{ DE
TEABALIIO DÀ P}IÚ]íT],M REUN].ÃO DI TODOS

OS ORGAJiT],SI\IOS, I'AZ 
'O 

BOLETIII U1TA AR
},IA fl,IPETÜO,sA PARA A NtrCOT\TSTIIUÇÂO »õ
PARTIDO COIIUIÍISiIA.o. c. lH. L. I?

(Ccnt" na pag. 2)



li-- Como consequêncial o CoC, da
O.C.l{oI,.P. decidiu enviar ao C.C. do
CARP e às dÍrecções dos CCRlvlL e URit{L

a carta que vem transcrita a seguin
Apelamos para que toclos os militan*
tes se mostrem vigílantes em relação
a todas estas manobr:as provocatórias.
Analizem o trabalho d-esses militan-
tes e informem o CiC" d.e todos os hi
potêticos desvios e oportunismos deã
sas. organ:,zaçées, C.etalhadamente rcom
rigor e rapiclez,

}{q].t+ qLe-nçâq:Na fase actual a
discussãõ- ideolôgica e as relações
políticas mantôm-se entre as várias
organi-za-ções m-I" f sso implÍca um
proced"imento correcto e coerente por
parte de tod.os'os nossos militantes
e simpatizantes, couto sempre houvet
despid.o de oportunismos"provocaÇões;
activiclades Cifamatórias ou calunio-
pas, como 'se"passa com altuns elemen
tos das outras orga.nizacoes"

A vigi'l ância e:cige seriedade de
processos e de relações politicas, s
náo tem na.üa a ver colt1 as activida---
des pequeno-burguesas da coscovilhÍ-
ce e d.ifamaçâo 

"

AO CO}{ITE CE}TTIIAL DO CO}{ITE DE APOTO
À P,XCOi§STRUÇÂO DO PÂRTIDO (Ilarxista-

\Lenr-n]-sta J

Camarad"as:

A nossa ôrganização, definindo a
questão da unificaçâo dos marxistas-
*l-eninistas coino ponto importante do
trabalho para --prossecuçâo da nossa
tarefa central - a reconstrução do
Partido, tem dispendido o máxj-mo d.e

esforços para que essê processo avan
cêr Para isso demos directrizes, s
desconhecemos qualquer tipo de acti-
vidade provocatóri a ou sabotadora
contra esse processo por parte dos
nossos tttilitantes" Contuclo, côm d"e sa
pontauento verificamosrque os nosso§
esforços nâo têm sido acompanhados
das mesmas medidas por parte da vos-
sa organização"

Queremo-xhap^^,q,q§sÃir a uu ponto
que nos tcmrâéíéfãêI" eÍn virtude dc
estar a pôr gravemente em perigo as
possibilid-ad.es. d.e avanço no-processo
de unificação dos mar:ristas-leni-nis-
tas portugueses, Já há semanas nos
chegavau informaqões alarmantesr co3
tud"o entend-emos por necessário n reFg
tir as informa-ções, no sentido de a-
purar o rigor dos factos e as respon
').L

sabilidadcs.
Ap6s isto, cumpre -nos-relatar-vos,

que a nossa Organizaçao estâ a 6er
vítima de ataques sistemáticos,,.-que
apenas se parecem com a provocaÇiio e

a ca1únia, e que tais ataques iêm si
do levadgs a cabo c1e forma d-es)-eaÇ
traiçoeira e cobarde por elenentos
que se reivindicam como responsáveis
do CARP ou simpatizantes c1c vosr;o Co

mité d.e Àpoioo '

Camaradas:

Eis algrrns dos factos referj-dosl
Na seC.e do jornaf it'foz'd-o'Povorrr

Rua Rodrigucs dc Freitas, Porto, foi
d.ito descaradanente por u.m etremento
que se identificou ccflo responsávcI
do vosso Comitê r Que rla OCi"iLP era
neste momento o'inirnigo principal da
classe operâria, pois as- outras 6183
nizações que sê dizem . m':1 davam-'§e
bem óom o CÂRP, ao po-sso qllc a OCI'ILP

tinha clcsvios àe linha polí'uica e itr
sistia neJ.esrr o O mestto elencnto r d.el
pois d.e 1ançar mais umas atoard,as
por ôemais ridiculas Para referir,
disse ter a clccJ-ara.ção d"o CnCo do O:

C.1'{.L.P, Ara-rrcs erros di:"eiti.sta.s"fI
formou ainda. as pessoas sem-partido'
com que fa1ava,, Ce ,1ue as outras or-
gani.zações Íriau publ-ica.r' uina decla='
raçâo conju-r-ta d"e crítica à declara-
çâo da nossa- Organtzação"Alám disto,
tratou de atace.r a nossa organizaçâo
e a nossa -l-::.nha, -1 a-rrqa.ndo para o ar
e ri-ticas d.csci.b:'-cl"as, corlo se jam o da
nossa propa.ganda fafar .rárias vezes
em irpovo revolucionáriorr ?

^^*---.1 --,UaUI4I «u«D ê

Este caso na região do Porto não
6 único. Noutros lugares temos assig
tido com cv'e sconte preoculJaçáo rela-
tivamente ao moviiitento ararxista-leni
nista, a una activid-acle frenô-bica dã

:aIúnia cr:ntra a nossa]-nI ]--LEi:AÇaO e (

linhae a rlossa actirridade: o nosso
prestÍgio " 3 nossâ digniclad-e. A nos
sa preocr-rpaçao ainda mt:is se intensT
ficã cluanão veríficamos clue essas iã
filtráções ,1ós nossos cí:cculos dã
simpatizantes, sâo iniciad-as corrr vi-
vas e uaa simpatia hip6crita pela
nossa Orga-niza-ção " Apoiam a CCI'ÍLP em

vi-:'tude do noçso prestigio'conquista
d.o na lu-ta de v6-rios anos, para de-
pois desencarlearerr mairobras macabras
e inclignas d.e revolucionários.

Enquanto tudo isto se passar repg
tem-se os apelos à unid-a,d-c e as teo-
rias sobre a reconst::ução do Partiilo
e a unifica"çáo clos marxistas*leninis
ias, E eviclente q.ue estes factos abã
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1an a confiança de quálouer pessoa
sobre a- rreracid.ad-e dos própósitos a-.
pregoados c

lIá tempos, chegou um e-'l-emento'do
vosso Comit6 d.e Apoi-o a Celorico d.e

Bastos ond"c contactou simpatizantes
da OCI"ÍLP" Desconhecend-o o caminho
clue trilhava^ tal- elemento l-ançou tg
d.o o tipo c1e comentários d"epreciati-
vos e caluniosos à nossa Orgauização,
ao mesno tempo que arrotava coino um
porco, num conjunr:o d.e aiiiudes Ôe
pessoas a quem não pod"e ser perni.ti-
d.o o uso do notire de ne,rxista*1en:-nis
À^
9dc

Canaradas:
Como referimos, tais eieinentos re

cu.am quandc o terreno lired nao ê prã
pício, e portam-se coflo verdad-eiros
infiltrad"ores, como qualquer trots-
kista. Chegam ao ponto d-e d.iz,erem
que a OCiiLP 6 a única organização
marxista-leninista em Portugal, parai
I:assado uns dias, à lcoa maneira en-
trista, iniciarem a actividLa-de de sa
pâr em que centram as energias.

Camarad-as:
À nossa confiança ficou d"eve::as a

balada com a vossa unificação oportã
nista com o grupo rii,uta Co'munistai!,
lssa unificação foi feita em mold,es
oportunistas, no respeitante às vias
para a reconstruçâo d.o Partido e uni
iicação d.os marxistas-leninistas, ã
julgamos clue está absoltrtamente eill
contradição corl a via nara a unifica
çâo dos marxistas*lenini-stas .1uu ã
CARP e:cpôs no riT,uta Cor,runistatr noI,

AIêm disso quereaos lembrar que
nesse grupo chai:nado rrLuta Comunistarr
e de que ouvimos falar pela pr,imeira-
vez aquaird.o c1a vossa unificação" es-
tâo elementos clue foram expulsos rie
ItO Comunistar? no exterior, como con-É'
sequ-ência dá um processo de luta po-
Iítica interna quê os desmascarou co
mo oportunistas e trotskistas

Verificando a concinuiclade da mes
ma linha oportunista d-e d"esprezo pel
1as depurações efectua-Cas pel-o movi-
mento marxista-leninista antes da
vossa constj-tuiçâo em Comité d.e Apoio
não conseguimos esconder o nosso es*.
panto, quanclo, írltimamente, na regi:
âo do Porto, vimos na venda cle jor-
nais riVoz do Povot?, êü.colagern de
cArtazes ccri E[ mêsna si.gla.. e co,11c e
lementos extremamente activos, dois
rerregados, dois crimincsos, dcis an.-
ti-comunistas da pior espécie, expu[
so,s da nossa Organizaçáo reccnternen-
te em virtude C.e criminosas activida
des anti-partido,e das suas posiçõeã

nilitaristas tendentes a confundÍr
os coulnnistas com os provoeadores da
PrDli.

Camaradas:

Muita vigilância contra os oPortu
nismos de toda a esp6cie que prejuúi
-ram a unificação entre os ma-rxistaÊ-.
-leninistas! Denunciemcs e desmasoa:
remcs todos os desvios que prejudi-
quem o caminho para a Reconstrução
do Partido !

Saud.ações Comunistas

o coi{ITE cErdr}?AL DA ORGANIZAÇÃO COry
NISTA MARXI,STA LENfNTSTA POP'IUGUtrSA,

lC de l{ovembro de 1Ç7{

P.S, Dado o actual processo de d.iscu
ssão dentro do movitttento marxiã
ta-leninista enviaremos uma' c6I
pia desta carta às d'irecções de
CnC.RoMnL. e da U.Ê.1{.f,.

=A=lrt\

FOICE T MARTELO.
Saírá by'evemente o n2 I do nosso

orgão te6rico. o atrazo d.a sua publt
cação 6 recr-rltado de ainda- não terl
mos conseguid"o o estilo marxista-le-
ninista d.e trabalho, A sua conquista
faz parte de todo um proccsso de com
bale aos vícios praticístas, e ao 1Í
beralismo e ao desprezo pelo osforçõ
teôri co .

A c jse combate,grãtã'EB9.car os nossos
melhores esforços e energias, acorupa'
nhad-os pe1.a justa vigilância dos mjI
litantes.
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AO5 CAMARADAS CUE FICARAM DE

APRESENTAR AUTC.CRITICE APOS
A CONFTNÊNCIA

Â Conferência da nossa Organiza-
çãn depois*'de analizar a questão
ôo golpe anti-partid.o, decidiu que
seria necessârÍo que alguns câInâra-
ôas l.ig'ados direta ou ind.â'rectamente
ao processo do golpe anti-partido e'-
laborassem ou reeLaborassem autocrí-
ticas (aaAo que alguinas delas foram
apresentad.as, discutidas e considera
dàs insuficientes na Conferênci-a) rã,.Lativas a vários aspectos políticos
relacionados com a sua ltgação com o
golpe r

Acontece que estes camaraders, não
apresentaram ainda essas auto-críti-
casf O C,C. chama a atençâo des'ses
camarad"as para a necessidade de as g
presentarem, no sentido de fornece-
rem à Organização os da.d.os que care-
ceuios para conseguirmos um bom balan
ço político de todo o processo. É de

GRUPOS DE ISTUDO
Nem ltodos os sectot"u envi.arail os

reLat6rÍos sobre os temas estudadosr-
os mêtohos utilizados e as experien-
cias havidas nos gruilos de esiudo. É
fundauental q.ue o façam com a maior
sistematizaçã.a para que o C.C. possa
síntetízar esses materiais e assim a
pontar para toda a organízaçã.o uurã
l-inha comum neste assunto, bem como
apoÍar a edificaçâo da escola d.e

quad-ros.

notar que todos os camarad.as que fi-
caram de' apresentar essas auto-crít!
cas, tâm-nã.s feito sobretudo no tral
balho prâtico e no entusiasmo colll
que agarraram as tarefas após a Con-.
ferência, no entanto o C.C, acha ne-
cessário que a.s decisões d"a Conferên
cia sejam intcgralmente respeitadaã
e aproveita para sugerir a neces-
sidade de que tais trabaLhos digam
respeito e analizem sobretud.o as cat'
sas globais que levaram à concretizx--
çâo áo golpe;

O C.Cr recofllêflda que os camaradas
visados coüpreendam deste modo a ne-
cessidad.e ôas auto-críticas que já
deviam ter apresentado e ao roesttro
teupo afirma que aplicará a vigitân=
cia necessâria, para que tais docu-
mentos sejam recolhid.os e postos ao
dispor da Organízação,

PROXiMÜ NÜIVTRC
Carnarada.s:

A secção c1e J,uta fdeológica que
devÍa sa-ir neste núilero, por ainda
não estar cor:ipl-eta, e dad'a a urgên--
ciada publica"çâ.o interna d.os materi-
ais clue compõem este nír','nero, será in
cfuida no 1:róximo núuero de rrO PartÍ
dorr o Esta secção diz r"e;:peito às quãs
tões levantadas pe1a" análise da actu
a} situação polí.iica e inclui uma nãs
posta do Coi'.ritô Central- a essas queE
tões 
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