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soERE AS il_ilÇOrs
CÂNâTXDÂS: :

-'bentro d.e meses vão realizar-se eleiçôes para a AssembLeia Constituinte, Assembleia que i
rá serresponsáveI pela escolha e d.e*ermir,.!ao dos novos orgãos d.o pod"er poIítÍco em Pãrtu-
gaI-,

porax os i"nteresses da nossa linha política nas tarefas que a conduzem à-Revolução Democrát!
ca-Popu1ar. Para isso, á necessário que todos os militantes respond.am IiVffiIAfÁ1,{ENTE, e levair
tand.o tod.os oq problemas. me§pg o§--gll{}_rexqçsm insiÊnifÍcantes,- en relação a esta questão.

i" ""te t"ma, d.ecid.iu pôr à consld.eração
d.e tod.a a )rgani.zação os seguintes pontos!
1 - Durante o fascísmo, a 0rganização tomou sempre uma posÍção d-e desmascaramento d.os chama-

. d.os processos eleitorais, d.esmistificando a br:rla d"e que era alvo o nosso povo, e a cola

, lgraeão ":,::? br:rla por parte das linhas revisionj-stas e reformistas. Nas últinras elei-
I çoes, em t7lJ, , nosãa Organj-zação lançou o boicote activo contrà as eleições de -d.êputa-

d.os, palavra de ord.em se61uid.a por largas massas em várias zonas d.o país; ' .

2 - Com o d.errubamento d-o fascismo em 2J d.e Âbril, as forças que ocuparam o poôer prometeram
eleições livres apds o. period.o d-e governo provisório. Náo se pode afirmar com segu-rança

se haverá ou não eleições, dado que a situação polÍtica 6 instavel, os ,fascistas esprei-
tam a oportunid,ad.e d-e desencad.earem novos golpes; e o próprio ascensô d.a luta popul-ar I

. rá crian.novas contrad-ições com o actual gorrerno, sendo possivel nesse caso, uma maior
-. =- repressão e restrição d-ô liberd.ad.es;

3, - Mas"a verdade á que tod-os os partid,os do governo (rm, PrtCttP e P§P) 1ançaram já a sua
eampanha eleitoral, e aL6 o IVEPP e o Pt?Crt d-e P (Voz d-o Trabalhad.or) atravéís &a chamada

' tti.liança Operária Ca"mponesarr d.eclararam que vão às eleições" Por conseguinte, esna f.ren-
te d.e combate está aberta, e precisa^rnos de defenir se vamos participar nas eleições :ou

4 - As cond.ições objectivas pareeem ser: Todas as tenden
cias poIÍticas tentarão aproveitar este periodo para
lança"rnento ou.cqnsolidação d"as suas organizações. Às
massas espera,tn pelas eleições, e estão convencidas
(e at6 certo ponto têm razão) qr" estas são completg
mente d-iferentes d.as d.o tbmpo tl-o fascismo.

5. - As nossas cond"ições subjectívas são as seguintes:Não
estamos interessad.os em dar 5.000 nomes, ond.e a mal-

' .oria fossem camarad"as nilitantes ou simpatizantes ,
por questões d-e segurança..Existe força de organiza-
ção para concorrer, com hlpotese d.e marcar posição

. em mais d"e l§ d-istritos, pelo menôs.
6 - Êà a possibilidade d.e evitar o problema d.os ).00O no

mes de gente trligad,arr 6. Orgyizaçã,o fazendo eampanhe,s

a nirel d.as massas, bqneficiando d-o prestígio dottGPrt

em várias zonas o

7 - Não participar nas eleições implica isolamento total
no processo político porttrguês, iresse period.o, não
só porque a hipotese de l:oicote ou d.e d.esmascatramen-

naoi
,:

I

,a'k , ffi. r#,, v,,.... w::



to d.o processo ê1eitora1 seria confuso e não aceite hoJe pelas massas, mas tamb6m lorque
a nossa ausência d.a hrta s;ig:nificaria entregar d"e 'band.eja a tod.os os outros grupos revÍ-1;": sior-istas ou pse,*.Co-re.roi-r.-cíonários la::gos ãectores d-as massas antl-reformistas;

^^I - A.partipação eleitoral teria as seguintes vantagens:
a) consolid.ar o nosso trabalho politicc e alargar a nossa influência .para sectores d.as ,

messas pouôo tocadas; :

b) apresentaria uma força politica marxista-leninista com uma organizaçáo razoavel no
. i. Norte, no Centro e em algumas zonas d.o Sul ;

c) significaria',.;m travão importante à influência do revj-sionismo, do oportunismo e d.o

. trotsquismo;
d.) d.irmlgar a níve1 das.largas massas o programa d.a Revolução

mascarar o eleitoralÍsnrg, e o pacifismo dos revisÍ'onistás e

"sÍrteis para:rrciregar aó sqcialismo ê ao cômunismo;
e)-na-hipótese-úe alguàs camarad,as chegarem à Âssembleia Ccnstituinte, tod-os os dj-as a
' Organização teria a sua posição revolucionárj-a d.ivulgada a níve1 nacional;'i;. t ,

9 - Na hipótese d-e participação eleitolal, a OeniLP continuari-a a não aparecef coryo-sigla e:
a ôonÍlerljar a clar.d.estinid.ad"e; encontra.rse.:ia r:m,indicativo que mo-ptrassei bemlo c!.taQ;. "'
ter ::eleitoraii' d"o ag:ra.rpamentó político' a formar; o jornal trO Grito d,o Fôvotr seria o

grand.e po::ta*.,roz d.e -bod-a.-a campanha política d.iúante as eleições,

CamaraC-as B

Esta quetão ó Íundamental, e 6 preciso que as id.eias fíquem bem. assentes ei"nivel:de tod.u-
a Organização sol:re a. via a seguir"

f.r.io ou ir.ã'o indo.às'e1eiçôes, alinhand.o na participação oü no boicote, a Organízação teu
d.e ter uma pos:'.ção bem ôefenid-a'e ,":.nânime a nivel de massas , para sê apresentar- coerente e:
políticamen;;e s Íl i,la"

Por.-eonseguinte tod.os os camaradas têm de responder
pensando'bem os prós e os contras da id-a ou não id-a às

Democrática-Popular " ae"à-
reformistas como vias pos'

imeAiatamente a tod.as .estas qo".tõ"*;
eJ-el-çOes : 

:.
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. illI IEENIE PELA REVOIUÇAO POPL,T,AR !

P"S. - Ató ao dia 1d-e Dezembro tod.as as respostas ten de ser entregues.

RESOLUÇAO ü0 C C. SCt3t?E A5 Vn
t*t

tlzAÇcrs PARA As cOLcl\iAS
Consid"erando que:

\ 
^ 

. . .ra/ uob a egade d.o l,[EA, assistimos após c 28 d.e Setembro, a u:n a\,'anço nas posições descoloni-
zadoras por parte c1e Portugal em relação às colónias (não querendo isso §ignificar- que este-
ja assegtirad-ã o p:ocesso d-ã d-escolonizagão consequente destes territórios em condições que
áxcluam-quatquer tentativa neo-colonial, espêcialmente em Angola);
i:) Que as- -Lropas portugu-esas cleixaram d-e ter r:.m papel d.e instrumento de guerra d-e agressão
contra' os porros d.estes territórios;
c) Que, se -o factor d.eterninan-be nos sucessivos avanços d-as'posições descolonizad-oras de Por
tugal foi.a luta política e arrnaCLa dos porros i:mãos das colónias cond"uzidos pelos movimentos
d.e libert.aÇãor tambdm as poslções internacional-'ii-rtas de largos seotores d-os soldad.os e das
iorças armadàs. portugr:esas nas colcjnias -];êrn constituid.o um impoi:tante factor de pressão so-

l{"^o govea'no português;
ri") Que se têm yerifi-cad-o:.'áiias posições progressis-l;esr de apoio aos movimentos d.e lÍberta-
ção 

-e 
à causa d-os póvos africanos, pá:: larte-aas tropas portüguesas em vártas ocasiões (ex.

Àctuação conjunta cle 'c::opas po::tug:uesas e c1o i\IPLA contra a ELEC en Cabind-a, resoluções apro-
.yodas em a"ssembleias amplas d-e militares portuguesesr_ nomeadamente em Angola, S.Tomé e Cabo
Verd-er êx.{grnd.o a desco}o:rizaçao com-olcta dos ;;crri-bóri-os) 

"

-e) Que exià'cen possi}ilid.ad-es iie actuação p::'oggessj-s';a por parte das tropas portuguesas nes-
te period.o, especiaLnente em Angola, cor:t-ra'bentativas reaecionárras e exércitos mercenários
que se opôem à:.:.rirtação autêntica dàsses ter::itórios, e que os militares comunistas e ant!
óolonialistas poc'l-c:n nesta. fase d.esernpenha:: rr.,-l pa'pel importaarte nas colónias em relação à rg
,d,icalizaçã9 d-as pos--r-g,oes prog-.ressistas no seío das U.A"r pela d"escolonização completa, à

transferência total e incond-iqional de porieres'aos r+ovimentos d.e. libertação e a retirada das
tropas portuguesas d-e acordo,com as forúas entqnd.id.as mais correctas pelos movimentos d.e Ii-
)ertação de cada colónia.

?
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0 C"C, d-a OCMLP decide:

a) Aband.onar a palawa de ordem de d.eserçâo para os sold.ad.os e milicianos mobilizad-os para
Angola, S^Tomó, Cabo Verd.e e Timor (tal eomo anteriormente já tomara id.entica posição em rg
lação a l\loçambique) 

"t) que 6 tarefa d"os mllitantes comr:rristas, e antes d-e mais de nossos militantes, e de tod.os
os anti-colonialistas consequentes mobilizad.os para estas coIónias continuarem aÍ a luta.pg
7a Ind.epend.ência Total e a transferência de tod.os os poderes aos movimentos d.e libertação,

. d.esempenhando um papel d.e vanguarda no seio d.as massas d.e sold-ad-os e marinheiros portuguet
' ses aí instalad-os, forçand"o e exigind-o a retirada das tropas portuguesas d.e -acordo com as

-' formas entend.j-d"as mais correctas pelos l,[ovj-mentos de libertação de cada colónia, colocando-
\ -se j-nteiramente ao lad-o d.os povos desses territórios contra todas as manobras neo-colonia-

listas e reaccionárias, apoiand.o activamente a sua Revclucão, d,efendendo e propagand.eando
os principios universai s d.o marxismo-leninismo e a sua aplicação às cond.ições concrectas de
sses países.
c) Dissolver os Comités de Desertores aind,a em funcionamento no estrangeiro, d.ad.o o fim do
cumprimento d"a sua tarefa revolucj-onária e da sua razáo d-e existir.

OS POVOS NAS COTONIAS iTENCffiÃO I

ITTVA O INTffi.NACIO\TAIIS},tO PROET"{RIO !

t
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PREPARIMCS l]E§D[ iA 0 lE üE JANEIRO cle 1934
No sentid"o de comemorar convenientemente esta data revolucionárLa, o Corrrité Central d.ecid.iu
a yealíza.ção de festas comemorativas. Chama-se a atenção de todas &s zonas para a possibi'li
d.ad-e d.e em to4os os 1a-ôos se pod-erem teal;zar sessões comemorativas, aproveitando-se esta
data para analízar a questão d-a luta revolucionárta e violenta do proletariado português
contra a burguesia,

Camarad.as:
Preparemos desde já uma comemoraÇão d-o 18 d.e Janeiro d.igna dos camaradas operários d.a Mg

-rinha Grand-e que estiverm à frente d.esta l-uta"
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