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BOLETIM INTERNO DO COÍUITÉ CENTRAL DA
orcârrlseçâo cornunista maudsta lenluista portueuesa

MAIO 1

SOBRI A,LGUI\S Á\§riECTCS DAS
I\O§5A5 IAHEFAS IMEÜIAIAS

jJALÇJR_U§_gLaton,qsÃo e Ir,AnrrrcaÇÃo le r,rmil por,mrca.

. Fazend"o o ba.lanr:o d.a situação actuar d.a crganizaçã,o, verifioa_§,e que nuito embora,
importarrtes pas:cs âm fren-be se tenham d.ad.o, pcrsistem grand.es rnsuficiências; A mai-d or pa::te Ce;',as ê recultad.o d.a imccmpreensão d.a linl:a poIÍtica a aplÍcar o que' leVa :â

r alta d.e u"::id,ari.e orgartizativa, à ir:d.isoipti.na e à ccrrfusão" Ituitos camarad.as não aom-
preenderr"nr aincLa a i.mportância da explicação clara da l.irüa pcl-Í'oica, táctica:e;.tare-
fas rela-;'vameitte a caCa u.ma d.as frentes d.e lu-tar o que é um erro d.e tipo espontanefs-ba que ri:";e cc:nbp-;er"
. 'E r.cs'le contexbo que mui'uos camarad.as não compreer:d.end.o os pontos fund.amentais d.o

traüalho r"econsirutj.vo d.o Partid.o, longe d.e levarem à prática a linh" t""fra", aár"ág
-se an-bes nsvegar confornae os acontecimentos, atacand.olali ou acoL.á,, confórme'o ventã
oü ôc'nf<rrlüe a espon'uancirlad.e d.o raovimento d-e massas.

Quaud-o s1.1Tge o novimen'lo pelo Cileito à habitação, iné" logo inúmeros camarad.as em
várics ciSa:'risnos q".ro i,assim a d.cd.icar tod.o c'r,raballlo à quãstão d.a habitagão para o
aband.onâ"r pouco depoi.s qu:,nâo o movimento.d.e mãssas entia em ref}.ixo,
:. ,-[)uand.o surge outrr: -bi-po d.e mcvinentc d.d mase.as, pois há noyamente camarad.as quo
i-ançam:toC.ôs os esforços t:a ligagão a esse movimento esquecend.o com tod.a a fac1lid.ad.e
as suas terefas:prioritár'ias para a rcionstrução d.o partid.o.

Isto :re'iel.a um-. rmpr;i'ie.nto imcompreensão c.a linha po1Ítica e d.as tarefas imed.iatas
reconst:-ut-vas ci.a vangu.arie, com:-rnista" fsio revela que há camarad.as que não compreen-
d.em as tarefas d.e oad"a fase d.c piccesso revolucionário, e que para eles é um nouco in
d.iferente entregarem-se a um:. tarefa ou outra! Não é o plano reconstrutivo d.u partidõ
-'le preside a esses esforços, mas antes a sed.ução d,os mãvimentos espontâneos. Eis um

..--rd.o'.d.e ac-buação tÍpicamente pequeno-burguês, eis um mod.o d.e aotuação aparentemente
brllhante). mas na reali-dad.e falso e inoapaz d.e conduzir à prossecu§ão das nossas tarefas revolucionárias"

A unid.ad.e baseia-se en-fão no activi,smo e não na d.efesa clara d.e uma linha potÍtica,
é uma u:rid.ad"e cega e as tarefas sô pod.em sex cumprid"as d.e formas que nad.a tâm a ver
com o mar:ri-smo-leninismo"

Relativamente a esta questão ê evj.d.enter eue há uma responsabilid-ad-e fund,amental
em tod.os cs organisncs d.e contxole, seja no plano d.a clarificação o exposigão dta li-
rüra Ce fcrma clara, ceja ::;o pi.a::o da vi-gilância o luta:contra a ind.isciplina. Os or-
ganisnos úe cc,n'iroIe, par'r;ic.:lalnente os escalões supericres o méd.Íos, d.evem reforgar
a atenção sobre estes d.ois campos" À lii:ha i;em d.e ser cad"a. vez mais clara. As d.j-rec-
trizes tôm d.e ser inequÍvocas" os d.esvios tôm d.e ser combatid.os.

PRATIí, \R C CENIRALTSI{O }E},{OCN.ÁTIC'")

Mas não se pocle d-eixar ri.esenvolver a concepção atentista de certos camarad.as d.a ba
§ê' Certos camarad.as mantên-se numa posição d.e espera para agirem, xeousam-se a pen--
sar, a reflecti-r, a fazev propostas relativamente aos vários aspectos d.o trabalho.As-
sim, floresce um estilo d.e trabalho o.r:e nada tem a fer com o centralismo d.emocrático
e os esca}-ôes superio:'es têm muito mai-ores rl"ificuld.ad.es em exercerem a sua d"irecção

po1Ítica. Ê preciso quo tod.oo cornpreend-amos que a linha política é resultad.o d.o esfor
ço col-ectj-vo d.e tod.a a 0rga-*i,zagão, que cad.a oélu1a, oad.a milÍtante tem uma colaboral
cão actil'a a fornecor rel-ativamente à clefinicão d.e cada, aspecto iLo trabalho.-i-GDre+
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zo que muitos camaradas d.emostram relativanente aos inquéritos que são publicad.os- ih-
ternamentc, mostra entre outros factos, como muitos cararu,d.as não vêem [rr" r*a d.ireb-
gão d.e uma orga;nízaçã.c-f,unciona exac-bamente porgue á o topo d,e urna organização, og §e
ia, por que d.ispõe não de alguns olhos, ouvid.os e oérebro que tud.o vêã, o*oã* á pensãm,

mas d.e muitos oIhos, muitos ouvid.os e ruuitos córebros" ,,

E porque cad.a militante se rleve apoi.ar nos sirnpatizantes e nas nassas para
vir e pei"lsar, é ass:-n que se materializa o princípio d.e recolher d.as massas asjustas para as d.evolver sob forma d.e uma d.irecção pclÍtica marxista-leninista.

O aspecto da clarificação d.a linha po1Ítica, está pois ligad.a ao aspecto da.
interna poIÍtica e :rleológica d.a Organização e d.a continuação fir.me e d-ecid.id.a
ta contra o espontaneísmo e o praticismo d"efenid.a na I Conferênc:a Nacional.

APITCAR NA PRÁT]CA À LrIEA ná ORGANIZAÇAo1
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Una d":rec,V{o po}itica clara só se' pod.e e:cercer ligad.a á execugão d.essa lirüa polÍti-
ca. I'rão há d.irecção politica, nem lirüa poIÍtica em abstracto, d.csligad.a d-as tarefas
aotivas que implicam. E po;' isto que 6 necessário ver-se aind-a outro aspecto que d.iz
respeito à necessi-d.arle d-e t:.m exe:lcÍoio r'egulal d"e balanços. Para um controle efectivo
se verificar é necessário que os c:rganismos xesponsáveis possam ver peribd.icanente
quais foram os avanços na execução d.as:i;arefas, na ofectivação pfática d.a lirtha polÍ-
tica' Sem uma importante regularid.ad.e d.estes balanços, a Organização fioa incapaci-ta-
d-a d.o d"etectar os erros e os d.esvios à linha polÍtica o mesmo é clizer que a defeniçâo
da lirüa d"e aad.a serviu, enquanto tod.o o tipo d-e oportunismo e ind.isciplÍna pod.em fJ-
rescer sem haver tr-ma càpacid.ad.e d.e luta no d.evj-d.o momento, Isto tem consequências d.e.-
sast::osas: Pois o oportúnismo pod.e rnanobrar à "rontad.e por um }aclo, as tarefas d.efeni-
d.as são relegadas pat'a segui:d.o plano sem os responsáveis serem chamad.os à ord.em, e o
q.u-e r;e pratica enião ó o completo espontaneí-smo"

As trôs granàes co::clu.sões a tirar, são pois a =pgfggj.l:qlr"espe:tante à necessid.ad.e
d.e e-''aborar d-e forma cada vez mai-s clara a linha IES

tod.os os escal
par i'ia elatroraçãc d.a I

ít:.cac,.eforna,rigorosaasd.irectrizesd.efenid.ãà-ãom6ãTei1d.'Tõãosõ§-ffi!reg^-qa cf_1oLgl_a1ggloclgs__g1]:ec t.

CCl\[3ATE:, O ESPONTANEISMO" E}IFICAR CELULÀS COMUNISTÀS NÀS GRANDES FÁ3RICÀS.

A falta d-e aplicação d.esies três princípios, teur levad.o nos ultimos tempos em cêr
tas sonas e respe:tante a oertog organismos e camarad.as, a que a tarefa prioritária -
d.e tr,.lazer de cad"a grancie fábrica uma fcrtaT-ezat1 o,:r d.e trabalhar prioritáriamente na
granrl-e iarefa d-e ed.iÍ'icar có1r.rl-as oomunistas nas grand.es fábricas não terüa sld.o leva
d.a d-cvid-ame:.:-ie à plá-iica, Ào rnesmo tempo que ee abrem ltoyas frentes d.e luta(o que ã'
justo poes ci.escie jál mesno nesta fase d.e r.econsirugão d-o Parti-d-o, a luta processa-sê
ea tod.as as frcntes) alguns cilmarad.as ceem na confirsão, dei-xam d.e ter na sua cabega a
importância d.as tarefas d"evj-d.amente hiera:qui-zacIaa, e abandonam na prática terrenos
fund.amentaj-s d.e :uta.' Por exempl-o, o aparecimento de esforços organizativos nos bair'-
ros, levcu a o.ue camarad.as C.esprezassem os esforços organirativos r:as fábricas, pois
deixaram d.e aplicar o critdrio d.a priorid.ad.e para o trabalho poIÍtico, sind.ical e or-
ganizativo ]1as grand.es fábricas" Ao mesno tempo que o trabalho d.e bairro 6 reforgad.o
há camarad-as que om vez d.e cri.ar norras folças para esse sector, d.esviaü forças d.a grag
cLo fâbrica. Isto está errad.o. 0 facto d.e se atacar nos bairros não pod.e implicar que -
se d.eixe d.e atacar na fábriaa, 0 facto d.e se reforçar uma frente, não quer d.izer que
;e aband.onem as tarefas centrais.

E tarefa fund"amen'ba-1. d-o controle po1Ítico não permitir que estes d.esvios se materi
alizem e pal:a issc., o balanço é urna arma fund.amental. E tarefa fund.arnental tLo controlã .poIÍ'rioo C.j-scu1jj.r e:austivamenie cad-a 'i;arefa e ::ão perrnitir as anbiguid.ad.es ond.e mano
bra c espontaneÍsmo,

A preparação d.a Cr:nferôncia Sincl.rcal d.a Organlzagã,o, cuja realLzaçá"o está prevista
para muito breve, moi:tra urna linha justa em tod.os estes campos pois tem como ob;ecti-
vo uma clarificagão rigr:rosa da nossa I:-nha sind-ica1 e permite combater uma parte d.o
d.esvio apontad"o" A falta d-e irnportâncj-a que certos camarad"as atribuj-ram em d.eterminad"a
altura à preparação d.a Conferência mostra exactamente o d.esvio apontad.o que tem d.e ser
completamente oombati.d.o.

E preciso que a expressão reconstruir o Partid.o não seja vazi-a, como fazem certos
oportunistas e the re'Liram toda a significagão fund.amental e só a usam por estar, di-
gamos, na moda" Reconstruir o Partid.o Comunista é levar à prática as tarefas srrbsequ-
entee, e se o p,:ioritário 6 a crganização d.as c6iulas nas grand.es emprosas, os caorara
d.as que estão encarregaclos d.sssa tarefa é essa que ci.evenr cumprir prÍoritáriamente.
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0 processo d.e reconstrugão d.o Partld.o Comunista na 1uta, implica uma d.iversid.aôe
grand.e d.e tarefas e não pod.e colocar essa reconstrução numa red.oma d.esligad.a d.os pro-
blemas polÍticos nacionais nem d.a evolução d.a luta d.o proletariad.o e d.o povo. E preo!
so também combater as concepgões mecanici-stas que sô vêem unr aspecto d"o trabalho, seã
compreend"erem que e1e d multifacetad"o, abrange várias frentes, I{as é também necessári
?= q'p" o que é_principal seja encarad.o cono principal e o que é secund.ário seja 

"ncaFad.o como secund.ário, e que a oad.a uma d.as tarefas seja d.ad.a a Ímportância que merece.

,âGTTAR PROPAGANIEAR, ORGÀNIUAR !

Agitar, propaganàear, crganigrar, são três aspectos que tocr-os os camarad.as d.even u-
sar rLe fo::ma sempre inti-mamente ligad.a" São irês componentes d.o nosso trabalho políti
co. l

Alguns carnarad"as riãrr usam estas três componen-les e então o trabalbo falha gravemen
te. E o caso d.e camarad.as que se entregam a -ba:refas d.e agitagão com grand.e fi.rr.or mas-
d-escuram a propa.gand.a"

o que acon-i;ecc en-t3io d que a agitação conseglrid.a contra un aspecto a exploragão capitalista por exernplo, não se transforna en plopagand.a contra o sistema capitalista -
em geral,, nen en d.efesa d.a linha d.a Revolugão e d.o SocialÍsmo. A agitagão então não se
transforrna num d.esenvolvj-mento d.a consoiência po1Ítica d.as massas, pois o veícuIo que
leva a revoll;a cont:a un ponto concreto, era revolta contra uma linha geral(em consci-
ência rerrolucionária), 6 e:actamente a propaganda.

E o caso tambóm d.e camaradas que fazeni agitação e propaganda e eÊquecerf, a necêssid.ar-- d.e otgan)-za,r, tlste ó o caso rnaÍs vulgar, e é um'resquecimentorr que leva em linha
d"irecta ao espox;ane:i.smo e à querLa d.o trabalho d.epois d.e d.ias d.e euforla vitoriosa mas,
d.e pouca dl,::a. À1guns camarad-as caen úeste erro, d.esenvoh.en um bom trabalho d.e agitg
gão, propa6and.eiam a finha revolucionária, a necessid.ad.e aa a1lança operária-campónef
sâr a necoisj-d.ad.e d.a Revolugão o d-a ed"ificação d.a socj-ed.aC.e eooi-a1-'rsta, conseguorn a-
clarar em nurtos trabalhad"orcs una linha. de c'l.asse rcvoLucionária, nas porgue não o:r-
ganízam esse t-'al,:alho, passad.o pouco tempo ele caj- por terra oompletamente ou guaÊ,e
completamen-ben E não compreend.er d.o traballro d.e massas nem d.a tarefa central d.à recons
truj-r o Particlo Conunisla. E não compreend.er o trabalho d.e massas porque se agitagão -
e propaganCa leYada a cfeito se não traàu-zir na o:gani zaçI,o d.as massas para um combate
prolorgad.o, não representan a\ranç)os qualitatirtros u.o mov:-àento d.e massas. E não copgpre
end.er a tarefa recor:s-bruti-va d.o Pa.rtid.o, porque se não organiaan à parte os elomentoã
mais avan3ad-os e então não se raateriallza o ptincípio d.e reconstruir o Partid.o na Iu-
ta d.e maÊsa§, d.e d-esenrolver sob::e os cama^?ad.as que na luta se mostran como mais ava;r
çad.os, u.m -b.rabai.ho eopecÍfj.co d.e formaÇão poi-.',tica e responsabilização pa-a o Partid.ã.
E esse t::abalJ:o s'j poce ne:.'úeseffiol'riclo d.esd.e o momen-bo que esses camarad.as são orga
::iaad.os lt i:arte, oriqr.l3ra-ao elornezrtoc maj.s avançad.os rlo mcvimento d.e maÍlsas, enquanto-ã
le-mentqs que d.evern ser s::j:ne-bidos a un: trabalhc poJ-rtico espe cLaI, € qr:e d.evem assumTr
1 -gressiva,men-be ç:ada" vez nais responsabilid.ad.es na luta, Assirn, coro o aspecto d.a orga
nYzagão, clos e'lenentos q-le naais se clestacan r:a luta se materiaLíza o prinãÍpio d.e re--
construir o Partíd.o na. 1uta"

São vári os os casos em qu.e a agi'i;ação e a p;ropagand.a foi fej-ta dr:rante anos a fío,
o contud.o ne§sa§ mesnas localid.ad.es e organização não conseguiu recrrrtar militar,ntes

-nem erguer um ol:gan.ismo, riuito embora as largas massas conhegam bem a acção cla Organ'i
" zação e este jam d.ispostas a segui-r as suas palavras d.e ord.em .e muito ernbora se conte6

com muitos simpatizantes d-isposios â luta d-e forma organizad.a. Contud.o polque o aspeo
_ to organizativo, como cortplernento d.o 't:,:abalho d.e âgitação e propagand"a não foi 1evad.6-a cabo, os fru-;os d.r: trabal-ho para o Pa:tj-d.o são aim:.nútos,

À questão d-a organizaçeio, é a qraes',;ão d.a cornpreensão correcta d.a nossa tarefa cen-
tral reconstrutiva d.o Partid.o e reflecte-se especí-ficaraente na questão d.o recrutarnen-
to.

O RECRUTAI,IE]üIJ

A quesião d-o recrutarnen-bo tem d.ad.o nrurto que falar atravds d"e tod.o o tempo na no§-
sa exporiância d-e t:abaLho corsunis-La,

No tempo Co fascismo, tod.a a teo-r:ia relativaraente ao reorutamento estava profund.ar-
nente marcacLa pel-a preocupação conspirativag o aspecto d.a seg:.ranga aílãumi-a um peso
fund-ámen"La.!-, e se d ve:'<i"ad.e queíiun coml::ista só se forma d.entso d.o Partid.otr, para fa
zer qualque'9 reclrt-Lamer:.to exigia*se una capacidad.e quase conpleta para levar a precel
*;o rigorosa[rente os cuj-clad.os ccnspirat:vos bem corno se exígia r:na que se pretend.ia tã
taI, capacid.ad.e para suportar as terturas" Naturalmente Ere estes critérios não poc!.il
am baseavaliFse en bastantes apreciagões subjectivas, pois a hist6ria ensina-nos com"3



suplesas, os comportamentos mais d.iferentes relativarnente às trirevisões. Em 1!6! qual
era á ret::ospec'c:Lva d.cr movimento marxista-leninista e do raovimento rerrolucionáriot
Tod.as as ten'eativas organizativas ti-nham falhad"o, tod.a a acti'irid.aiLe tinha visto os ne
ses d.e existêrrcia serem práiicanente cr:ntaclos pelos d.ed.os" A'úese d.a invencibilid-ad.e-
d.a Pid.e, tese a.Limentad.a pela poquena*burguesia intelectu-al quer na gua cobard.iarquer
no seu aventureiz'ismo, d.:spuriha d.e grarrd.e forçar ê o que é certo <! que a Po1Íôia'tirrU*
tid.o capacj.üad.e pai:a Êcg'üir o passo d.os g?r-rpos quê se fcrnavam d.esd.e o inioio, e para
thes caÍr em ciula no preciso momento e'r.1e corlsiC.eravam opiino. Es'ua experiência impli-
cava na'burakaente, cue sob::etud-o nos prJ-neiros tempos a queetão d.a segurança assumis-
se o pe-§o fi:r:d.amenta'l " Dizia-se no$ pil-nêi::os 

-1 emDos e era verC,ad.er eue qualquer pr1-
são punha em iisco tud-o o qu-e ha-"ria, o que era rn.lÍto pcu;c. Sô ap<5á üma c-erta consoli á
d.agão o::ganizat-j-za era possi'u"el atacar ern forga r:o trabalho revolucionãrio. por issol
os primel--Íli! C::'unoc ma:1tj-verarn"-fle no sj-l-êr:cj-o durante quaie urn ano" Dizi-a-se que d.ep!
Ís d-o a crgar:i::aç5o "be: urna, ce"r'i;a pujanga, d.esd-e que ben nortacia e com um bom nÍvel - ê
poIÍtico-irl-e o1Ôgico, er:l,ão e;'üava preparrid.a Da:ra ?,s prisõcs, poi-s so fosse abaixo um
sector a 1u-ia ccntir-:ari.a e ele se;ia::ovanen'be recrganizaclo" O roorutamento pod"e ser
enoa:rad.o d.e fcrna cad.a vez nai:: d.j-nân:rco, cor-forme foi aunien-l;a::-:':o a oapacid,ad.o d.a or-
ganízaçárt ps"::a resisti= a golpesr pois é fac'bo gi.re r:a med.ida em euo o número d.e e1e-
montos ::ec:utadoü auncn';a, na prática, a,umen-bam tambép: rls seotores a seren atacad.os
pela Pid.e, e se esse aumento não correspond"e a uma el-evação quaHtativa d.a oapacid.ad.e
d.a Organizaçao, aumentam tambóm os ri scos

Em conolusão" tir'àa d-e se te:: confÍâ.,rlça o-l.i? cr carna.r"acia não metia ninguém d.entroru-
ma vez preso, l:Iem se tlos:cuidaria nos aspectos d-e seguranga para ser recrutad.o. A base
objec'ti"ra.pa:a ertc o:ritcjrio e:a a prátrca d"o olemento e atd experiôncias a que era
s;brneti.d-o(e:.i m.r;';oc casos) n:zs egtar,"a obrigatóriarnente narca3.o pol ,,pr""iaç§ás subjeo

Estsc::ocessj.d.acics i:c tcmpo C.o fasc:Lsrirc e no tempo d-a ccr:.so-r-i-d.ação d.a Organizagão
marcaram o rec:'r.ltar:::nto e é natural quc a prud-êrc-'ia 'r;i-vesse i.mp.::'ad"r:l muito mais que a
auclárcia' c balai.3o reJ-ati-vamenie â seg;r:rança ê f:rancanente bom-.mas por outro lad.ares
ta curt::,-'esenha h:'-s-5ôria, torna-se necessárr-a para a oompreensão d.a gônese d.o traunrã
ti-smos q-ue rri:.r:-bos canarad.as trou::eram cia cland.estinid.ad"e i.ebai:co clo fascismo e d.e su6jectivisnos com q,re continuarn hoje a ollcarar certos aspectos C.o t:abalho noneadamentã
o trabalho d.e organÍz:rção e o rec:utamento e que se cifran num abancLonô dê tarefas fun
d.anentais

E já no i;cnpc cl;r fascísxaô so j.s'.:o e:a corirpreensiveJ-, nem por isso d"ei-xava d.e ter as
pcctos noga-f:.;c::, trlorc os coinunj-stas foram os aJre senpre conreguiram, mesmo na oland.eã-finid.ad.e cov.i"b:.rr,le:r eoit uma j-:r-ienca li.gação às r:asse.s. e pronôver o crescirnento d.a Or--
ganizagãr:. Ú:.: l:c;;'," lllc -;rc icrd.c em co::.i:a a r:ecessid.ad.e lc um c:r.id.ad.o rmrito especial
com a cegifisi;llçi1,, a;aiL."ia d-: -"rei'ar.i:.c oi:5a:.a.-rga-(ii1,'o gi,r:c:-l.as :iona$ onde ee'bivenos à
fre:rt.e d.as ç:'il:::ipais."l-u-ias ope:á::'ias e oncle se co]tseg'rii-,:am fortcs grupos d.e operários
simpatlzantes gr:e ?:r-tilca fr-,.ram pr:.-rad.i::(cu seja sobre oc quais i:ão foi rntensificad.a a
fo::ma3ii,c polÍ'iic:, r:.?rit e responcab.-Lizaç'áo no combate d.e classe), rerela un d.esvio á-
li:'.i.a revolucio:i.:ria cie:rcco'.:r:tn'-ção d.o P:rt:-d-o, e um clesprezo pelo trabalho organiza-
tivo "

Com eÍei--!r:, se o d.esrnanteliama::.'bo d.a P:id"s não foi o fin d-a repre ssão polÍt:i:a sobre
a activiciaC.e d.os comuni.sias, se à Pid-e se clrced-eram novas fornas policiais repressi-
vas d.e caracier politica(militar e revisionistas), se é preciso combater as tenalênoi-
as para erabancLei-rar em arco clepois d"o 2J de Âbri1 com as liberd.ad.es que a burguesia
foi obrigad.a a permitir, é preciso tamb6m conbater tod.os os subjectivisnos, traumatis
mo,e e háb:-tos nega'i;ivo: herd.ad-os d.a sitr:ação d.a cland.esiinid.ad.e d.ebaixo d.o fascismo,
e que ir.p:ciem cêrj,al:en'ie c air-órr1çc d.c'r;:abalho crgani-zati'ro, o avanço d.o trabalho d.e re
conotrugi:o d.o F;:tic.o"

0 que oc paÍsa actualnen';o é que nuitos caRa,radas e or.gai:ismos cc::tj.nuam a praticar
og me$rnos el':os i-Le orii;z'ora acrescentaCos con t;'aunertj-sraos que herclaran da cland.estini
u"fo*":iti!,t;':"ilà:"; 

brabar-ho dc naseas. der/e fr,.b:.iica-: nô canpo orEaniz*tirro "lY.
crganizaç"oes d"e massas e em organiaaçãr: d.a sua liangua:d-a, isto ó, na prática d.e um p1g
no d.e avanço :io;r oamarad.as que na luta se mostram cono mai s avanqad.os, cÍ)rir o fito tLe
cs vi:l a rir-i;egra:r como menbros d.a organÍz,açã.o, corao militartes" Pol outras palavras,
irão *e vê cy.rc 'ir;rio o trabalho sô é oonpLeto e oficaz para a reconstrução d.o Partido na
med.icla c:] que pe:nite o recrutamer.to d.e novos elone::-;os e con:leqnen'cenente o fortale-
cimerrto c1: organisno:i ou a ed.ificação Ce o;rt:os novos"
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vá:-ia€ -frontes cle luta apli.cand-o a linha da OCI:,'ILP ao trabalho de rnassas naÊr respecti-
vaslsituações ooncietas,lPoi outro lador não d.eixando d.e no trabalho d.e mobiLízàgáo '

d.e massas en torno d.e objectivos concretos deixar d.e efectuar o trabalho d.e propagan-
da capaz d.e propagar a linha revolucionária e c1e forjar a consciência revolucionária.
E fi,4q,lmente tratand.o de d.ar especial atenção aos canaraôas nais d.ispostos, mais corF
batiüos e ftais capázes, responsabilizand.o-os progressivamente d.entro do seu sector d"e
tràbaluo, d.and.o-lhe novas rãsponsabilid.ad.es dentro d.esse sector, nobilÍzrr.ao-áÁ párà-
novas tarefas mesmo noutros sectores, eapreend.end.o unna d"iscussão ospecial com eles no
sentid.o tLe intensificar a reflexão polítioa, ernpreend.end.o a sua formação polÍtica oom
a participação eui .grupos d.e estud.o e coa a d.iscussão d-e d.ocunentação e tonáticasr po3
d.o-o à prova e, finalmonte, propond.o o seu recrutamento.

E nesse sentid"o, qu-e unr-i-tos d.os activistas das organizagões d.e massas que não são
militantes, d.ebaixo d.e urna atenção espocial e d.e uma re"poà*u,bilizagão progressiva no
133[6].ho1 se vôn"a transfornar en mi]itantes e en quadros"seja no Comitó Operário, na
Fbacgão Sind.ical, ha Direoçiio Sind.i-cal-, na Comissão d.e llrabalhad"ores, no Grupo Anti-
-Fascistar no iornal revoluoionário 1cca1, na Associação Reorea';iva e Cultural, na Ag
so'eiagão d.e Camponeses Pobres, na Comissão d.s l{orad.ores, no núcIeo Sind.ical esiud.antTl,
ou- nos g::::-.r38 d.e agit*"propagand.a, deve-se ter ura cuid.ad.o especial para levar a cabo
as tarefas necessárias para o avango polÍtico-id.eológico d.os canarad.as nais dispostos
e,.càpazes, no sentid.o d.e os fazer evoluir o maÍs rápi<i.arnente possivel para militantes
d.a"*nossa'::Srganização Conmnista Roconstrutiva d-o Partid.o.-Parà Ievar avante esta tarefa, particularmente no mornento actual en que vai ser ne

tessárió'urna importànte Luta id.cálãgica c.,ntra as concepçõos errada,s relati"ã*e"iã 
-ã

estê. canlpo d.e trabalho, 6' necessár-1.à que a o61u1a d.rscutá ninuciosamente este trabalho,
analj-zand.o-ó no concreto caso por caso, cor,i tod-a a atenção,_..E preciso aincl-a, lla proesecução desta tarefa d.e i,ntcnsificar o trabalho d.e formagão
Psüi-tioa d.os catnaradas, pro:eiLer à Lu.ta contra as concepções emadas ôe quem é o comg
nista, d.e rquem d- Oue s3 fod.e e d.eve rec.rutar

', l

-., 
Com efoito muit.os. canararLas tem a este resp:,j.to unqa concepção d.e tipo metafÍsico.

Fêm a concopção Ce o conunj-sta cono acabad.o, como tÍpo sen d-efeitos, cono tipo está-
ctico, e.rrão como um carxarad.a en formação, que se forma e avanga na prática d-o traba-
tho d.e nassas, na 1uta, na d.iscussão, no estud.o, na reflexão, na prática d.e estÍIo d.e
trabalho cada ver" mais avançad.o, na responsabiliàação progressiva. Vêem o eomunista
formado ccnplátamente fora d.o.Partíd.o, caíd.o Co céú aos tramtolhões. Esta concepção é
oompletanei:.;e cr:'ad.a, não pormite levar ad.iante as tarefas d.e fazer avangar camarad.aE
simpatizantes, nem pernite o recrutamento. Um homem torna-se revolucionário na vida e
nãô no cc'u. Na prática d"a luta d.e classes, na prátioa social e1e vaÍ peroebend.o a§ Ii
{rhas gerais da socÍeclade em que vive e em contaoto oom a teoría d.o sooialisno ele vaT

intand.o u.ma oonsoÍência revoluoionária. EIe vai-se tornando oomunista pela prátioa eü
lue vai'serlinserid.o, pelas rosponsabilid.ad.es que os oomunistas the vão atrÍüuind.orpo
1o estilo d.e trabalho que làe vâo ensinandor pelos grand.es ideíaís que lhe vão tragaã
d.o no horrsonter. e pola tecria orentÍfica que 'o vão fazer conh.ecer, como forma supá{
or d,e compreensão'd.a realid.ad.e. E assím que vai avançand.o a sua forrnação, o ,:1e eerá-
um commista no noomento otc gue entre em contaoto com a máquina partíd.ária, e poesa be" ber ilola tod.os os benefÍoios para a formação oor.unista. B preoiÊo oomprêend.er isto.
Üm camarad.a não tem clofoitos clefinítivamente, assÍm oomo também não tsm vÍrtuêe d.efini

..."'tiVu,rente.r E no'Partid.o, ê na Organização Comunista Ere ele d.esenvolvs as virtud.es ret
voluoionárias, o é en oontaoto com o Partid.o que ele vai oorrijind.o os d.efeitos, e 6-
d.entro d.o'PartiCro que os d.efoitos são liquid.aelos, pola prática partidária d.e ligagão
às massas: pela elevação d.a oonsciôncia polÍtica-íd.oo16gioa, pela aplicação aa tinU.a
e prograEa d.a organiaaçáo, pela luta id.oológioa, pela prátioa e eduoação de um estilo
d.e trabalho urarxieta-leninista,

E preci.so liquidar as ooncepgões d.ogmáticas e metafísicas rolativamento ao cornrnj.s' ta, E preciso compreend"er a cvolugão d-iaIéctica d.a consciência d.e cad.a camarad.a, e pio
coder d.e accjid.o com esta teoria revolucÍonfuia, no avanço d.e cad.a operário para simpg-
tizante d.a Revo1ução e d.o Comuni-smo, no avango d.o cad.a simpatizante para rcilitante cLá

Organizaçãc, para elemonto d.e vanguard.a d.o proletarÍad.o; para railitante oounrnista.
0 trabal-ho d.e orgauização".d.e -magsas, d.e organizaçáo d.os -elementos rnais avangadosre

d.e recrutamento deve tornar em conta esta lirüà, e nesse sentÍd.o d.evom ser tomad.as me-
d.id.as em tod.os os campos

Abertas várj-as frentes d.e luta é preciso trabalhar nos elonentos que na luta mais
se d.eetacam, crj.ar organizagões d.estinadas à sura fornraeão política e à sua formação te
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Este porrto leval:';a a ques,tão da organí zaçá.o e abertura d.as várias frentes de luta
o problema d.a sua orientagão para a Reconstrução clo Partid.o e palla o reorutamento.

-il{3rÇqdgjí ó c:no oreani-zar, o,tra:ball:o sobie os olenentos mais av
-:i_ve:it_q IàLiG99:_

ggMo E sqBEE,J!}L F-'-.ilTTPp.'gRqANrzAE,!s' l,34ssÂs_?

Como, sob:e q;.o frentes organizai as 
"*uu-r*? 

Po.s pod.endo parecer à primeira vista
que 6 un probLeo, pçS d"enais 'ãabid-o e :peóoI,rid.o, aco::-Lece que muitog oamaradas encaxaa
áste traba-l-ac rro p:o-. c:tilo espontaneista, serr qualqü-et planifÍoagão' Diganos que a
resolução d.este problcrna errcon'sxa*se na conj;:nção do os';ud.o cLa linha d.a Organizaçá'orda
and,lise c1a oituação poi.íl;ic& ê tarefas d.o pioLotar.iad.o revolucionário, com a análise
concrota d-a si--i'-;.agão espec{fÍca d.o looal em que'ee pretend.o' traba'lhar.

Relaiirramen';c,eo I,:.i-ríte:;=o aspccto, conh.ecemo§'' ro; váriaá deolaragões ed.itoriais e

artigos as pr:.noipa:ã:frentes Aã tuta" Organi.zaç2iã SiniLical BovoluoionárÍa, Organiza-
gão ássoc:ativ'a de ca.nponese,s pobres, Grupcs airti-fasc:stas, Campo Cultural e. Recrea-
iirrn, etco (Os d.ois,.pi:'meiros temas, Si:rC"icalisno e Canpor'serão aliás objecto de Cog

forências d.a Organrzágão quo deoorrerão a uuito breve t:echo. ) noUtivanente ao segun
d.o aspec'uo ele ri6.par:.e se= l-o,.'ad.o a ca'.-;o u.sand.o n§tod.os marxistas, d.os quais se desta
ca co*o Frlmêt-to.o i:rquó=íto.' Iiiiritos camarad-as despreran este'trabalho,d.e-investígagF'
ou então d.ão--l-hes r.rn'c":nl:o tão 'rd.rfioi-1, tão 'rscoioLogÍstioor', d.esli-gado d.as realid.a'.'
d.es e ncccssid.ar"Los, 1.u: acabarn por r!^)-nce o lova:'a oabo" E contud.o quand.o se arranca
com o tre,balho cn C:i-rn:nad.o local cla cid-ad.s ou c'i-o caapo, é necessário possuirmos^i3
forrnaç'dos conc:'etaá ccn.'percentagens certas no fundane:rtal sobre: quan,tas grand.es fá'
br.rcaÀ e::;igiê$? De q'-r.;,n5os oporóri.os C1"spo.-rh.en? tl',;an;';as 

"Dequenas fláb:icas emistem?Que
ra:to3 i:r'1i.,-c-irÍals at;-'oan utnas c ou';:':rs? .duais a; t::ad-i?Ses,d.e luta fabris? QuaI a_ig
p)-aniaç'ao rOv.içi.qnis,ta :rosse operpriad"o? Qu-o §ir::licatos existemS Qual a pârticÍpaqão
ãos t3álaihad.o:cs'nc,Slndicato ou- que influêncj.a -ben o Sind.icato §obre es§es operári-
ôc? eual. a.o.fien-baçãoqc1a d.irecção d.o Sindicato? QüaL.o pês,o dos empregad.os pobres?Dos
pec*-Jeno-.ccnerciarts[j7.I1oo artesãos? 'Jr:o. lioeasr esoolas téonioas existem? Qual a per-
ã"rrtogu, d-e ostr:d.antcs trabalhad.cres? ilue associações estud.a.ntis exJ-stern? Que oanpesl
nato vive clent:ro d.a ciCad.e? G)ue eamposir:ato víve na rqgi-ão3 r1ual a peloentagêm dos cam

porlese§. pob:res o üe asealariad.os ru:rais: Têm alguna foina d.e' organ'àa7ã,o sind.icalt Quã
ielaçUes-corn cs campotioces pobres?'Qrais a percentagom,d.os méd.ioe? Que formas associa
ii"J"ã=:=t"ri(rãáo-"lliipã ãe quustõos ref"rentes aã inquórito ao campo?).q?"lo: oÉe

rários ttn 1:e:::a2 rluaie as ôontrad.i-g.ões entre asseLariaçlo e'pequeng^BroÉrietáriottiuais
as f c:ças po1Ít'âas d-cnir:ntes'? QBe aosooiagÜes- culturais, recreatlfas 3 $e ,juvontuile
existeú? ,J;ge -i..;abaih.o ;á s: :l-cva. a oabo'i Onüe sãô a§ cQncentrações(ou_não) habitacio-
naÍs d.og ';:a6alàad.c:e;i e:.1a1-B'as 'conêrções d.e hal0rtagâ1ot 4uatr o grau de coricentraçãc

Apóe iniio3n:,qiIes oir:pi,es, co:rcretas e oertas no :iundamentalr'é possivel'.êab!r,@8.3,
nisai o,,tqabaJàà, ve:: cLá ql:,o form-z so d.eve d.a,r pr:l-c::id.ad.e à orgatização d.o.proletà?ig
d-o Ca g:ra:rC.e fá,b:Lca, ccmo aiaca::1o s.ndrcator oJe cner8tra§ d.ar para o campG e que

formas-'para levar a oabo n€sse t:;aba]}lo.d.e. j-mplantaçá"o, que íorças d.isfuribuir para 'a

.juvgntud.e, estltd.antes, empregad.os, frente oultural, etc' i 
."- , Irtà" não basta corÀ.ecermos o povo, E precÍso. tanbém corüreoer bem o inimigor E então

é pseoÍsq sâberl rduantoo latifund.iáriop q que propriedades possuem? firantop gamponê§es

rlcos? Q"raltos grarràcs :-::.cl,lstriaj.s? E'n6dios? $,lantos grand.e§ comercíantes? Queq são.
os grand.es senho:ós ,se o,s,[c.;ve::? .lue .. partldos políticos exFres§am o pensamento po]-!

Aind,a c xespor'oa a informagões §obre o peso polÍtico'd.e faecístas, a sua perigoej.-
dad.e, as §,Lr-as acti.vidades, o eeu papel na d.efosa d.a socied.ad.e hurguesa, a sua ligação
ao Capital, permitirá d.eterminar sobre a organi-zação d.a L-u1;a anti-fasclsta,
:' .tpã" a.recol.ha d,esto 'i;ipe d.e informagões d.evem-se então d.eterminar as f,rentês d.e

Iuta, prioriC.a,les c1e empÍego de encrg:.as, pela aplrcação d.a lir:lra.d.a OCMLPI,,E ent{o
d.ivid.e-se o tra,talho e a-rançaFse, não com uma lirrtra abstracta mê§ com q, linha. e'nrique
cid.a pela a:rá,Iise d.orcotrcretr:" Ientro d.e cada uraa d.estas frentes'é preóÍso óx:ganLzar
as largas masõas nos terriios mais decqoorátioos possiveis e organizar os'si-lg3,tizantes,
responãa'ciiiaard-o-os cad'a,'üoz mais no oontrore pol'ítico d'o seotor, i'n'tenoifíoando a

formagão po1ítica scl-':e eLe,

MAIS SE DESTACÀMI'ORMAÇÃO POLITICA DOS CAMANADAS
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No campo d.a formaçáo pol-Ítica, qrranao esi;âo ab:rbas estas frentes d.e Iuta, os Gru-
pr s cLe Fstud.os ';êm um importan-be papel a curnprir e respond-em em grand"e parte ao pro-
b.t >ma de como olgani-z,ar- a f ormagão polÍtica d.os elemanügs que na luta mais se d.esta-
ce 1".

Gla r-c1.at-',auente aos G:'upos rLe Est,rd"o, há tanbérn Bor vezes bastante confusão..Por
er:mplo, regj.i::s hou;e, erl c{uo coneç&ilam g}upos d-e estud.o e nolrrerann logo à nascença.l
0s operârios par'ticipantes não se dispuzeran a conti.nuar o estud.o. En'bão analizou-se
aí razões e chegcu-se à conclusão qu.í*] o nal- era o facto êe se tratar r:aquele grupo d.o

es;ud-os aFerle,l d.e teo:ia e -ü.eit.:-i:as, Daqui conclui*se q-r.le o Grupo C.e Estt:ôo devia tam
bd r "ber te;;'efas p:á"i:,cas d.c agí-;t-..ão e p:r'opagancia"

Oi'a, -lanto. ]rd,'e::::i: na p::inei-ra -Ío::na, oono nni oolução qlt<l se pretende dar" O maI
n'â,6 do o Grtrpo de Ertud.cs só se cLea:.car ao estr:.rlo cle texto: pois d esse fund.amental
me..:te a'J:a, fr;-n1ã,6 r.'ij-fi::;::;o u.;i. pcd"agc'gia co.fl'ec'çlâ. Q nal- é o facto d.e o Grupo d.e E§
tu r-os 4tr,íi,r'ece: r:em h:.:rer c;'tras ir'e:l;cs d-e .l.u-i.a on q,ue o,s came,::li.as nele partrcipantãs
p!;.lii.cipcn nô'r:i.:'os cqi:tpos d-a, lul,a <le c"Lasses, no;.I-ano prá'li.co, E então sira, o Grupo
va-.- abai.::o por:'i.r.'-3 sc 'ú,'a-.;au cle ,-..r. estuCo rLes--i.3ad-o âa p:á'bi-.;a, Ce una aquisição d.e sa-
bg' Cesli;ad.o C:: acçlro" 0 G:upo o-e El-Lr":rlo c"cye l:-,ra:: a cabo a -barej.a especifica d.e es
tü .c oon c3 e-,-,-,non--lo:; oue r:e hr.'i,; se r-âe ncst,ra.r:.-o mais avancaclcs, mes para isso'tem-.
de , halre: i.utae -!em àe ]râ,'\,r-r out::-'os cenp.;õ tlc e-.'ga::-J-zaçÜ,c fls, Jrita que não sâo o g3üpo
d,e estud.os" Des'üa fcrmr, o g:"upo ôe eli:,:àos «io marxiemo que deve estud-ar os clássicos
&ê forma viva e f-igad.a às e:*perJ-ência.s conci.eJúas d-a regiãoe d u.rna forma d.e respond.er
à ,uestão d.e c':'gani?ra: a :fr:rmagâo poL:1-iica rlos elemei:tos mais a-rançaàosc

Mas es-i;es;:i-i:cip:i-ci: r:in d.evc:l;er aplicad.os necâtricamente" Devemos te: como noss-
objeci-yos .':!a organi.z,açi",r d.o -i.r'abaiho, ri;nar pe,:a estes pri"irciplos, con';ud.o quanto
i:"at"a, ::or o:ieopll-or d-o arranquc d.cl ;:ahalho mrma reg:ão ou sectcr no..ro, e em que pa
ieso, ce pege pc. old.e pod.e, c"ereri.l.end.o isso r:uÍto d.c conrli.gões externas à nossa
.tarLe e crie::.';tgãri, um E:upo qr:.a!.quer, urra fo-rrn--., e:garl.i"zativa. pod-c::á tLed-icar-se
.bôm a i:.utroíi campoi que nàlo lhe àizen respoito, Mas )-ogo qu.c essa r:ctivid.ade pas-
a ter r-:r:l ce-:-to peÉic e cc torna Eoss:.'rel, então c:::a oada ter"e,fa devemoe saber Borr-

c.rgan-'^r-aç'oee d.ife.::rate:, mcbilírar:-il: pess3&s çonforne a çrdp;'ra d.efÍnição d-a fren
d.c 1u',,;.'Assim r1-ranrio llnt câ{ül:,J?âr].a inicj-a t:atal-h.o numa região, poi-s se ele apenas conseguiu
hecer i,:abail:ed.oles capezes Ce s.;:eri ergani-zad.os ruln grupos d.e estud-os, será correc
p:eparr-r a p:=tir C-ai a formagií:: por'exempLo d.e un Corrité Ope:ário na Fábricarou a-
n.jar essÍm as ligagiies pa:a iecc, o'* Cesenvoivc::'i; pa::tir d.al ta::efas d.e agitação
ropaga;:d-a'Iias t,:1c isto C.evc.ii,i 1;s: a s'i-,;a ilevid:, forna orga:r'izativa com o avanço d"o trabalho
se:rtid-o d.e oombater', ar co:rfu:sãr.r: a anarquia, os ndtod.os d"e trabalho errad.os, o ee-
lio i-: G-ru.",c ,3 o clpon';a::eismo"
A resp..ito ..'-os giulc3 d.e istud-:, bievemen'bo pod-e:ão se: publi.carlas sÍnteses d.os re

'.r órj-os :-'eoebiúos, qi1tr se:virãc C.e u:a melhcr cri.en';ação"
! 0.l'sro e::emplc ri.o cono ee d.er,Io resqrlver a questão «l-e fazer avai]çar os simpatizantes
no sentid-o d.e os üot:,.i-' cie capacillaàe e provaq pa,"a passâ-l-'@o â militantes, d o trabalho
d"e fâbrj-ca" Hâ, experiênoias cl.e s: te: passano anc,s com um fcrte Comité Operário, com
1 :'Ílitan-ie ou 2, com ínúme::os si.mpatizantes: e contrrd.o durante anos não â,ün':-'iâxâüt o
,1fr:rero d.e militaates nen se nontou a cdlula d-e fábrica. 0s camarad,as responsávois esta
VâilQoÍIICimen,üaIirj.adeeivad.ade,cod.osffios.r}uand,ohaviacond.içõesmate-
ri;,is para ha;er mui-bos militantes e u-ma forte célula, por um 1ad.o os responááveis
nei.':recrutavam quem já tirüa'capaoi-dade(era virtud-e d.a concepção rnetafislca d.o cornunis
ta 

'-'rrem 
proced-.--ern à crgani-zaçiáo üa intensif i-caçãr: d.a f «:rmação poltti.ca d"os elementos-

ma s avay]çad"o:. r,)uanrL«: o erio fci ne'be:tad.o e se ocmbateram as icleias eruadas, pod"e-se
avl nça,r p3,ra a fornagão de una séIrrla poi um 1acLo, fa.;or oxesser o Cemitd Operário, ts
ma. conta d.a ri.irecçÍio c1o -l'rabalho-sinàrcal:ra fá1rrica peia ent::ai-a em peso na Comissão
d Trabal ad-Llres, e fcrmcu=se um g:upo d-e l4EtrgÂgi, ea que partJ.cípam os elemen'bos d.o

Co:itdOperáric,(l'caiaacc:t.becerhfficComitéOperáriaquenãoquizessem
pá;: ttcip:r no G:upo oe Estud.os, §erem sind.icalis-Las :el.clucioní::i-os inoapazes d.e evo-
Iu r,) Xcse Gri.;po d-e Esti:i.cs vaf permitir sob o pc:rto d.e vis'i;a" i,o foruração teórica e
fo: nação poiÍti-ca, quo esses camarad"as enrÍquo.cen os seus corr\ec j-.mei:los, ei-nentem ê .

aI: ::guen J, sua cc::.sciôncia revolucioná:ia, AIém C.:stc a célula tem cl"e os saber sespon
sa :-1j.zai en caüa ve; najs tarefasl nãc *,5 ,9i,ndj.cais corD politicas, não,só d.entro d.a

fá rica oono fr:ra dela".A celul-a d.eve'ber uma,;a'i;ercão especial na forrna d.e fazer evo- i

1r:. r estes came,r'ad.as e depois der;e-os :ecrutano
Eis a lrrüa justa para 3 reso-l-r;cão d-o pro'blema. Eis o esi:-lo que se impõe ser leva

/d.o à praiaoa srn d.emora"



Avangar na formagão poütica c1e rrcrvos camarada.s, p.reparar novos comun:Lstasrter o
o lho em c:Lma d.os que mais se d.estacam ng, hrta, organizar o seu avanço, recrutar cad-a
vlz mais i;rabalJ:ad-cres para a ORGANIZAÇÀO, :rão cair no d.esvio oposto nem em liberalis
Irr)s, eis o pcn-i;o que d.eve ser iJlscxito nas pxeccupações d"iárias d-e tod.os os organis--
d,rs,

PRIORIN.TDE AO TBABALHO DE FÁBRICA

No últlno núrnero d-este bolet:m, a:lalizamcs ai.guns aspectos sobre os tlomités Operá-
r .os e sobre a lu'la e crganizagão na,s fábrj-cas" Prbl-icações próximas, conterão natural
mi,tlte os resuLiad-os d.a Conforênci:, SÍ.r:.d.ica)., que permit::'ão uma clarificagão e elabo--
ri gão maj-s avançad.ao C-a orientar'io C.o nossô '';rabalho .de fábrica.

Ind.epe,':cler:.temente d-e não j-rnl,s hoje aborrlar es-le tena, é preciso repetir d.esd.e já,
a necessid-ad.e àe dar iiin cambate sem -i;:'éguas oontla as tend-ências qrls visam d"esprezar,
m(,aospre:iar, ou. min".r-mj-zar i, tra':r:,lJro C-e fábrioa, ou sequ.er derxar d-e o considerar co-
m( o pcn-bo fuildame::.'i;aJ- d-o -:1osso -,:raba-'l-ho,

0 Partid.o Ccnrunista á o PartilLo d.a ciass: ope:'drÍa, é o Par-i,id-o que congxega oc, e-
lcnentos mais avançad-oir cla clasr-:, o p:roJ-etariad-o :revolucÍoná;rio"

l'.Eo é. por acaso que a c:l-ass': cperária e c seu- PartÍd-o d-e -,'enguarda, são a única for
gr social capaz d.e levar a cabo a uni-d"ad.e do povo *rabalhad.o::, d-ermbar d-efinitivamen-
tc. o capitalismo, ccnstruir o eccialismo e r; Comu:nismo Ílo mund.o inteiro.

Essa caractêrÍstica é resrrl-La.,lo d-a srra pesiçá.o na produgão, obrej-ros d.as forças pro
di livas n.ais a,vançad.as e importan-i;es i.a tema, homens sem mais nad"a que a f orga d.e t. -balho que vend-en o coi:tudo, home:'rs qu-e tud-o produzem"

Produtos coJ-ectivo, expqopriaüo co-Ler-bivanente pelos capitalistas, sem propried.ad.e,
d.rminand.o as fc::çras rais avangadas d.a -';ecno1ogi.a e d.a ciuncia, o proletariad.o e s6 o
pto,lqtáriaco, *em capacÍd-ad.e parei d.irj.gir a ve:cd.adeira Revolugão,, Mais nerüuma classe
o poüe fazcr, e afj-rirá*.Io i:.río po(;: ser'uma si-npl-es consiatação sem iinplicagão, aas pe
1õ cont:ai.:rr.o tem d.e se afi:nar, c-:.,re o Partid.o Comlnista que queremos levarrtar d.e novo,
a.l6s a traição revisio:rista, terá d.e ser reconstruÍd.o fund-arnentalmên'üe com o poletari
ado revolucionário e antes d-e ri.ais na gran,J-e fábri.ca, na grand.e produoão industrial.' 'Daqui não sc pode aferir como f azen certos oportunist:,.s ae vÍsão estre ita e pouca
it::116ãtica, qu: iod.o o outro trabalho é j-nu*ir.. O or-rtro t:rabal-ho à frente d-o qual se
cc^Looam o'srabal-ho no campo, é ú..tj-.I- e neceseá::i-o, o trabalho iLoei bairros, nos estudan
tc;:, no l-evantamento da uniCad.e popul.air2 poreue o prolota-riad-o não está fechad.o nas
g:"and.es iábrica.s, mas "rive aent:o e fora d"elas e porque a missão histôrica da, olasse
o1:rári-a 5 jus';amentc a C.e i-rnir, 'bod.os os seciores sociais progrossistas'r: todos os se.e.

tores mobrl-i-záveis pa.:a a Rcvo'lugão e coaduzi-Ios na construgão d-a sociad.a:d-e socialig
ta. d.gbai-xo d-a sua Direoçãc sobre o Po.ro e Di-i.;:dura scbre a Bu"rguesia - A ll:'-tadura d.o

holetariad-o. Nacla por}eria o p:'oi-e'bar:-ad-o se ficasse isolad.o no contacto d.as classes
sociais. . ,

Isto quer ciizer, o4t-1e se o nosso t:abalho ôeve 3-angar-se ern várias frentes, o noss(>--
runo princÍpaI é o ler-antan:ento d.a Qrganizaçá,o Comunista nas grand.es emprosas d.e pro-
dr,r3ão inciustrial, arma básica fund.ame:rtal para a reconstruçãc d.o Partid-o, para a ho-
cL.amaç7o d.o Partid.o Comunista Marxista Leninista.

Tod.os''ôs d"esvios que tem havido neste campo, devem ser imed-iatamente conbatidos com
tcd.a a.f:orga, e aos organismos mêdios, a quen pertecem as tarefas pri-rrcipais d.e plan!
fi.cação e d.istribuição d"e forças na eegiões respectir.asr compete iniciar desd-e já este
t-'.abalho. A linha ê d.e tocar pi-ano oom os d.ez d-edos, mobilizar toclas as forças possi-
veis em tod.as as frentes, mas d-e ruaar com o máxino d.as energias, para a tarefa prior!
ta,iia de'levan'l;ar as células comunistas nas grancles fábricas.
, E sô d.epois d-e isto fica: bem clalo, se proseguirá, no estuC.o d.a questão d.a organi.
zaçáo e orÍentação d.o trabalho aasft'onas habi'tacionais"

Este estud.o assume partioular importância ap6s o períod.o de parti-cipação eleitoral,
er que se }angam uma extensa organização por freg:uesias em muitos locai", e que coinci
d.j,: com J auge d-o novimento d.e ocupagâo d.e casas vazias no seguj-nento d.o d.esencadoamen
tc, em força áo novimen-i;o pelo d-ireito à habi--Lação. Assurae tanbérn par-bÍcul-ar iroportân--
cj.a neste m.omento em que eonseguimos nobilizar largos sectores d.ispostos a uma luta
ac,:ilva nos bai-rros, e em que temos capacid.acle para alarga.:r a nossa influência e traba
lLc aind-a a mais zonaçi Aeste tipo, Âsãume aiirda g::and.e i-mportância em virtud.e d.e, no-
tí,rbalho Cr.'; baimo, d.er:d.e q1re a ]inha polÍtica d.o proletariad.o xevolucionário - o mar
xj smo-1en:L::ísmq * estn ja nõ pos'lo d,e coriiand.o, se poüerem recolhor importantes frutos-
per:a o trabalho d.e fáb:ica. 
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LINHA ORGAI{IZATIVA PARA OS BAIRROS

0s d.ebates no Comitó Central em torno d.a linha organizativa a seguir nos Bairrosrcen-
traram-se fund"amentalmente em torno d.os ft0omj-tés d-e Bairrort. Foram a1iás a continuação
d.e d.ebates inioiad.os há meses em alguns organisnos mas. que não chegaram ao seu termô.
Ccativmou-se então a d-efend.er otrComité'd.e Bairrori consíituido por mil1tantes,,e simpa
tj zantes d.a Organização, eles contrnlad-o por uma célula,

Nos d.ebates no C,ó; uma d-as teses visava a coniinuaSão d.este tipo d.e estrutura d.e-
fe:id.a como a"té agora, cono o orgão d-e d-ireo$,ão d.o trabalho d.e bairro em tod.as as fren

:terl supervisionad.o, por assim d.izer2 pela céIu1a"
Á. outra tese visava a liquid.ação d.os Cor,iitós d.e Saimo enquanto organismo§r con es-

tet oljectivos e caracterÍsticas, e sua s::bstituição pela criagão d.e organÍ-smos co-
nir: ristas, consiituiCos por milÍtantes exchrsivanente.

A primeira tese era impulsionad.a por uma sêrie d.e preocupações justas, nomead.amen-
a de se conseguir encontrar formas organizativas capazes d.e promoverem a mqbiliza-
I d.e mais camarad.as para posições c:e respo::sabil.id-ad.e, que thes fornecesse uma capa
lad.e d.e d.irecgão polÍtica capaz de os levar ao recrutamento. Oi:tra preocupação afãã
;ta Sg tentar ultrapassar a falta de recrutamento, era a d.e d.ivid.ir o trabalho, mo-
-izand.a simpatizantes para as tarefas executivas e d-irecti-,ras concretas, e permitin
assimr. libertand-o outros camaraciasr eue com mais tempo se pud.esse conqui-star uma
.;e parà combater o espontaneismo e os métod.os anarquicos d-e trabalho.
Esta tese se d impulsionacla po*' preocupagões justas não consegue d-ar-Ihes solugão
:em aind.a como .consequênoi.a o agravanento de vários outros aspectos.
Esta t.ese é d.efend.id-a, nomeadamente c1o seguinte mod.o:

.::':-:'O que..compete à célu1a ê a clj.recgão po}Ítica, con'n:nista, d.e tod.o o trabalbord.a
ot;anizaçãr: d.as nassas, d.os simpatizantes e d.as tar.efâs d.e reconstrugão d.o Partid.oren
tr r '|s quais o recrutanento para a OCMI,P. A có1ula tem cLe planificar tod-o o tgabahol
ma j a arte d.e d.irecçáo comunista está ria obtengão d-os resultad-os programad.osr' sabend.o
mo':11i.zar as massas e organiaá-tas e ter passos firmes na reconstruçáo d-o Partid.o, À
qu--stão d.a d.ireogão por parte de" céIular.não se põe necessáriamente em tcd.os os mili-
ta rtes estarem om tudo, mas .numa correcta d.ivisão d.e tarefasg se não houver reprodução
d.e' milltantes, e se aâio se criaren as estruturas para isso, a organizagão jamais sairá

, de linitê§ estrôitos, e não pod.erá acompanhar o movimento crescente d.a luta e d-irigi-
=1').
' O com1t9 *" bairro e um auxiliar d.a céIu1a na execução d.a linha polÍtica, na sua a

pI -cagão; é d.e certo mod"o, um prol-ongamento d.a célular eue "d.olegsrr neIe, a d.irecção-
pri')tica rLe várias frentes de trabaiào, sempre sob superior controle àa Organização Cc
mu-ristail

E noutro poí',;o continua a argumentaçãoi
tr'..HCJE, na fase actual d.a reconstruçãcr d.o Partid.o, em mrritas zonas ond.e o traba-

.-:.hir está aind.a a d-ar os primeiros passos2 enrle os organismos comunistas não têm sufi-
ci,,nte experlência, ond.e o estilo otrrnuni'sta nãr: foi óonquistad.o, ond-e os quad.ros corn
ex,.priência e boa formagão são poucos ou atd relativamente ma1 formad.os, põe-se a ques
f,§o d.e o recrutamento paxa a OCMLP d.everem êer d-e cer-to mod-o, mais trexigentesttgnão se-
tr;r,ta do travar os recrutamentos, pelo contrário, mas sim d.e acelará-loã; e para isÊo,
po:: isso ser in4isqgnliá-v.el e vital há que criar estruturas que garantam que cad.a recru
tatrento correspond.e a um homem treinad.o con uma visão geral d.a luta, coa experiência -
d-e d.irecgão, corri uma fo:nmagão multilateral;'r :

Esta,tese, encontra na sua argumen'r;ação rrários erros.
Em primeiro )-ugar é errad.o d.j.vid..:"r assim a d.irecção polÍtica poT sedes e d.elegações,

merimo se o objectrvo é libertar cad-a vez mais energias para novas tarefas" Com o esqug
ma d.e§te tÍpo, conseguiremos apenas, longe d.e ]ibertar mais energias, confund.ir tud.o -
e, lermos obrigad.os a uma repetigão d.o trabalho. A cêIu1a a d.irigÍr e o Comitd de Bair
r,o com mÍlitantes e simpàtizantes a d.írigi-r também é unna ropetição inutil. E mais.quã
im,til 6'perigoso, pois inecl-íatamente i;end.eriam a d.esemrolver-sã tend.ências d.e sepa^ra
çãr' absoluta sntre o sabcr o a acção

Em segund.o lugar os comunistas formam-se' dentro d.o Partid.o. E utópioo pensar conse
gu: r quadros d.e bom nÍve}, como os referid.os, f ora d.o Partid"o, em organizações d.e mi]'
li-antes e simpatizan'bes. Nas estruturas ond.e trabalham os simpatizantes, eles pod.em
ser educad.os pel.os comunistas, pela linha d.a Qrganízaçáe:" AÍ eles ganharão experlência
d-e trabalho d.e massas d-e reflexão e até capacid.ad.e d.e d.irecção, I{as a sua formação cg
mo eomunista d.e dentro d.o Partid.o se pod.erá vjr a efectuar"

q
J



"., 8n. terceí::o lugar só aparentemente, a i-d.eia d.os Comités .d.e Bairro d.e mj.litantes e
si,apatizantes à f,rente d.e tod.o o trabalJro, leva a uma inte,nsificação d-o recrutamento,
Peio contrário no nomento actual só serviria para fortalecex as tend.ências .quê são rg
suLtad.o d.e concepções d.ognáticas d.o,conunista, pois o Conité d.e Bairro seria consid.eía
d-ó um lugar para áuc1e porleriam ser relegad.os os' elementos mais avançad.os do bairo, seã
ne;essidad-e d.e evoLuirem para um estád.io superior que se torna.ria oad.a vez mais iriace
ss ive1.

Se é ccrto que é prcciso responsabilizar cada vez mais canarad.as, tamb6m 6 certo que
a Lirecgâo pc1.Í';ica perte.rco aos comurr.istâs organizad.os no Partid.o, poi-s estes e só es -

te; se encontram capazes para iaI tarefa. A responsabilizagão, não inpJ.ica a criação
d.e um esquena a::tificial, mas ela faz-se com uma responsabil-lzação progressiva ca,áa
ve; maio:, dentro das frentes d.e ]uta em que estão os oamarada.s. Aqui d possivel uma
pr.itioa cada vez maic respor:sável, cad.a voz mais ímportanter eüe d.ebaixo d.o controle
d.c responsáve1 d.a cdLula nessa frente, prepara o camarad.a para ingresso na O.'ganização
Cotrunis'oa.

A tese d.os Comitiir d.e Bairro d.e hilltantes e sinpatizantes, leva na prática ao aban
d.oiro d.as tarefas orgarrizativas courtrnistas, Ieva ao aband.ono d.o trabalb.o xeconstrutivo
d.o Partid-o h.este campo

E langand.o d.evid.amente as várias frentes c1e 1uta, criand.o organizações capazeq d.e

pl"rrrrovêr e inteisifibar a fclrmagão polÍtica, responsabilizantLo cad.a vez mais os elen
tor; mais avançad-os debaixo d.e um controle minuci.oso d.a cdlula e d.o responsá-veI üa cáE
Ia pelo sector, mobrlizand.o esses eanarad.as para outras tarefas e cuid-and-o especialmen
te d.a sua formação qr-re coaseguiremos enoontrar cad.a vez,mais militantqs para a célu1a
e (.ue d.eirtro d-e"l:a o -brabalho pod.erá ser devid.amente d.ividid-o e as responsabilizagões
at: ibuídas,

Relativamen-be ao momento actual en q1le existem várj-os comitejs d.e militantes e simpa
ti-rantes cm bai-r:ros, a d.irectríz é a fornação de células, o reforgo d-as que houver, pà
la formagão d.os elementos mais avangad-os e pelo seu recrutamento, e finalmente a liqu!
dação d.a estru-bura comitó d.e bairro-d.e militantes e simpati.zantes. E necessário natu--
ra.,-mente cuj-d-ad.o para que esta mr:d.ificagão organiza*íva não crie abalos ao trabalho.
Caara organismo responsáve1 d"eve plani-ficar imed.iatamente esta tarefa o 1evá-1a à prá-
tica no períod.o de tenpo e rla manei-ra julgad.a mais oportuna. 

l

A situagão actual em que em alguns baimos se conhecern d.ezenas d.e simpatipantes a-
var:gad.os ó só existe -1- m-i-litante ou 2, ten d.e acabar. Ela revela.uma iltcompreensão
d.a tarefa d"e'reconstruj-r o Partid.o e d-e erLif,i-cação d-a d.irecção comunista a nÍve1 na-
cirnal e em cad.a local, Os organismos responsáveis devem tomar med.id.as ined.iatasrpa-
ra o rsclLr'r;amento e organizagão cre c61u1as comrnistas que diri:am todo o trabalho, com
as tarefas d.evidamente d.írrid-Íd.as em cad.a cólula" 

-

RfSG'ltrÇÃO SOBRI 0S FUNDOS
Contim:am a verificax-se po:: parte d.e várj-os organismos e camanad.as, a fa.Ita de
pagamento d"e qur:tas, eci.igões centrais, e ed.ições de organizagões simpatrzantes
d.a OCMLP,

Continua a haver grand.e imobilismo e falta t1e inioÍativa na angariação d.e fun-
dos bem como nas vend.as d.e publioações, que caiem na rotina, riuitas vezes e au-
mentan d.e forma d.emasiad-o lenta.
A questão d.r:s fund.os 6 uma questã,r vital para a
Tr:d.os os camaradas d.evem tornar a niáxima atenção
-so e organizand.o-se d.evidarnente, mobilizand.o o

apoiando-se sobre as messag.
plt Fnp]vrp NÀ RESOruçÃo u. QUESTÃO DOS I,JNnoS!
EM I'RENTE 1[A TIfICTATIYA!
EM FRENTE COi[ O AUMENTO IAS VENDAS !

EM FRENTE NOS PAGÁ]VIEI{TOS R.§PTDCS E INTEGRAIS!

resolução.
nesta tarefa, respotrsabilizand.S
maior número d.e simpatizantes e

10
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A situação sub.jectiva das forças após o fim do períqdo eleÍtoral
crlou condições que devem ser aproveÍtadas imedlatamente por um en-
quadramento organiza.tivo de todo o trabalho conseguido. Torna-se im
ferioso combatãr velhos erros e proceder ao enquadramento, reforço-
e desenvolvj-mento organizatlvor a pârtj-r dos .giilhare's de sinpatizan
tesdo rnarxismo-leninísmo que se conseguiram contactarr com vista à-
§ua transformação em frutos concretos para a Reconstrução do Parti-
do Comun'i sta"

As 4 principals palavras d"e ordem sãol
Em frente na preparação do recrutamento e no recrutamento!
Prioridade âs grandes fábricas!' Enquadrar os simpatizantes e 'oÍganízar o seu avanço!
Desenvolver as 0rganizações de L{assas!
Continuar e intensificar a luta por um estilo marxista-leninistal

Para issor o Comité Central, decidj-u proceder às seguintes medi-
das organizal"tvâsr a1é,rr clas que visam a criação de cétulas cornuni§-
tas nos bairros e a,s estruturasrrclÍrigentes"de militantes e simpatl-
zantes: 

I

1-- LANCAI/iEITTO DOS CÍRCULOS ''O GITIIO DO POVO''
a)OUj*"tivos do seu 1ançamento; Natureza e composição dos cír-

culos GF "

0 lançar.,ento dos círculos t'O Grito do Povo" tem por objectivo:
ls) L4c,biLtzarr de forrna orgariizadat a esmagadora maiorla dos e-

lementos maís activos surgidos com o desenvolvj-rnento do trabalho
na frente eleitoraJ-rpara tarefas bem definidas de agÍtação e propa-
ganda cla linha da Organtzação.

29\ Acelarar e dirigir a formação politica desses camaradasr a-
través de um3 prática órgani zada de estudo e discussão devidamente
cOntrolada pelos organisrnoS comunistas de cada ZorLa.

pm iodas as sedeá abertas pela fEC(m-f) d.urante a eampanha para
a Consti-tuinte: errl todas as comissões loca.is de I'EC se destacaramr
pni .1rru maior actividade e disponlbilida.de revolucionár1asr, pr'.1: uma

àOesão nais consclente à }j-nha m-lr rnuitos elernentos até aí não en-
quadrados no nosso trabalho po1ÍtÍcor Que constituem no seu conjun-
to muitas centenas de novos"âetivistas reyolucLonários. São esses !

que devem desde iá ser organlzados nos círcutos-Gq.
A aplicação à"práti-ca ãa nossa tarefa central de Reconstrução do

?artidô impõe-nos, em relação a esta rjlassa de'novos elementosr em

geral aindâ pouco avançados potitica,nente; por um lado:r canalízat a

éra combativiCade para"estruturas organizativas incumbidas de tare-
fas bem dc.finidasr e rn cujo curnprimento estes carnaradas se provem
como novos militantes da Revofúção; por outro lador Sarantir que a

natureza e o funcionamento dessàs novas estruturas sejam tais que

iàroruçu,n o trabalho de formação poli tica e edueação comunlsta des
ses carnaradasr-constituindo assim os crrculos .naís uma rede organil
zada de antecârnaras da organ:. Zação.. par-r,idári'ar ütfl campo fértil para
o recrutarnento de rnuitoS nOvoS militantes comunistas

s novos a.ctivistas sur6íd,Js em grande número no trabalho da FEC

adeiiram a um trabalho de ãefesa e divulgação ^do marxisnio-Ieninismor
ááãiiru, U" tarefas de fazer ouvirs fi.â, ampla frente legal; a \Íoz Te

;oi;;i;"ária aos comunj-stasr isto é, a linha'politlca e as palavras
lr

í1
t-,

'1975

I,



de ordem.da,O"C"M.1"P.., Se r pelo .facto de. não podermos ainda êrrQüâ-
drá-los em estruturas pai:a-pàrtidárias mais avánçadasr íros límita-
mos a pretender organtàa'r eêses camaradás em orgánizaçóes de oâssâsr
se lhes d"éssemos como única prespectiva a participação nas organi-
zações de unidade poputr-arr :então não estaríarnos a aproveitar as po-
teÀcialidades revoiuôionárias de todos esses camaradasr não estar{-
r*ãu a educá-Ios para o trabalho comunj-star estaríamos a fazê-Ios
recüâ.rr € estaríamos a desviarnos da nossa tarefa central de recons
truir o Partido.

Hoje, quando à elasse operária falta o seu estado-rnaior de com-
bater é para a educaçãor formação e organizaçá.o de novos militan-
tes comunistas a partir do trabalho de massas e da luta de ffiâssâsr
que devemos orientâr o grosso das nossas energi,as.Todas as novas
medidas organizatLvas que tomemos; deveLnos tomá-Ias na perspecti-
vã de servir em prirneiio lu5ar b reconstrução do Partido. Os cír-
culeis Gpr funcionando c,lmo escola de educação e formação comunistas
no trabalho de massas, servirão esse objectivo. Os círculos GPr per
mitindo dar um grande salto em frente ná utitizaçáo do jornal cen-
tral corno organizador cofectivo da reconstrução do Partidor servi-
rão esse objectivo: eüe devemos coloca.r sempre no posto de comando
do nosso trabalho drário

por isso se afigura corno sendo a mais correcta a solução de en-
quadrar todos esses camaradas em estruturas que continuarãor mas
de forma bern mais organizad.a e avançadar o amplo trabalho de propa-
gand.a do marxismo-leninisrno encetado pela FECr e permitirão manter
ümu rede activa e aberta de agitação revoluvionári-a.

Os círculos GP serão estruturas constítuidas separadamente urrs
dos outros e controlados devidamente por organismos comunistasr e

serão menos abertos que as comissões da IEC, para o que serão de-
finidas reilras ctarasr Assim evitarão as características de anar-
quia e de falta de controle potir,ieo que naturalmente informaram
em Uoa parte a actlvidade da FECr e que, a manterem-se através da
continuidade pura e siniples das estruturas da tr'EC: não só abrirlam
as portas a. tôOo o tlpo de desvios espontaneístasr corllo fariam de-
1as uma crescente escola de víeiosr e nãor coffio se pretende com os
círculosr 1-Ifiâ escola de formação na aprendizagem do estilo de tra-
balho comunistar na aplicação da disciplina proletáriar e no estu-
do do marxisino-leninismo.

b) Os círculos GP e o jornal central
0 lanÇamento dos círculos -GP não pode ser visto desligado Ca"s

novas caiacterísticas que írá, assumir o jornal comunista(GP) eomo

porta-voz da li-nhar das 
-análj-ses óoncretas, das perspectivas polí-

ii"a= e das palavras de ordem da 0.C.1\{"L.P". Pretende-se transfor-
mar o órgão ãentral num poderoso organizad.ov colectivor o princi-pa1
orge"ni-zaãor da reconstruçatr do Par-ridor com u{na difusão e penetra-
ção cada Yez ma.iores.

Para issor é fundamental: lrn primeÍro lugarr asse $urar a eleva-
ção-do nível polir,j-co do jornalr transformá-lo no órgão em que a

àaAa momento bs mili-tantes e simpatizantes encontrem as di-rectlvas
e perspeci;j-vas politicas rlecessárias ao seu trabalhor e em que as
maisas- vejam coin clareza a linha que verdadeiramente d"efende os
SeuS rnteieSses: em segundo lugarr âSSegurar a Su? regularidade
numa periodicidade curta (semanal)r sem o que será sempre dimiluto
ã prpãf do jornal coíno instrumentô organizador nas mãos dos mili-
tantesr e sem o que será impossível obter êxito na tarefa de le-
var a linha m-I às massas através cla correcta perspectivação po-
litica das situações concretasr mormente numa si-tuação como a que

actualmente vivemos em Portugalr_em eüe a lnstabilidade pclliti-ca 
_

se acentua sem cessarr ê01 Qüe a luta poli-tica se agudtzat e erfl que
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cada yez mais largas-'camadas da população são ati-radas para essa, lu
ta..--,0"u 

os círculos GP: por constituirem um contributo inestimável
à tarefa de erguer Lrm jornal comunista desta enyergadurar s1gnif,1-
Çam um importante passo em frente ao serviço da reconstrução do_PaI
tido. A eles caberá assegurar toda a infraestrutura sobre a. qual re
pã*", ; máquina de um joinal semanal de granda tiragem (Oistiibui--
(ão, vendar pagamentosr âssinaturasr campanhas de fundosr dinaml:
àaçá,o das ,reàAãsr etc. )r permitindo libertar em boa parte as engrl
giàs dos organismos comunista.s do acumular de tarefas técnicas des-
Ía na,tureza. A eles caberão as tarefas de garantir o constante alar-
gamento da dj-fusão do jornal. A eles caberá em boa parte assegurar
ã vivicidade e o nível do jornalr através da organizaçá,o d"e uma lal
ga e activa rede de correspondentesr através de notícias: artigos
e da recolha das opiniões das massas'.

Sessões de esclarecimentor debatesr etc.
Embora a órgão central deva ser o fio condutor de toda a actlvi-

dadã dos círcuÍos, ligando-os por todo o paíq através dq jornal (pg

"à o qr" está previstã a existência de umà página dos círóulos)r aE
tarefás de agitação e propaganda dos círculos poderão ser mais 1a-
tasr sendo pártióularrnêntê importante aproveitar a exj-stência da
trEC no trabãlho de esclarecimento potiticor dar continuidade às ses
;ã;-;-"o*iãió= e debates em apoio ão trabalho organi-zativo e ao lug
çamento do trabalho em novas Zorrâsr e à formação de novos propagan-
dista§ o ,..

0s círculos GPr corllo estruturas organizadas c1e' simpatizantes da
O.C.M.L.p. específicamente destinados a. tarefas de agitação e Pro-
paganda e formação politicar assegurarão a preparação e execução

deste trabalho de forma mais cuídada e mals planlficadar evitando
os erros col'hidos da experiência cia FEC neste caopor ê continuan-
do-a .nos eeus aspectos altarnente positivos.

c) Cuidad"os a terna definição politica da natuyeza e das tarefas
dos círculos GP

fui" obtermos os frutos pretendidos com o.lançamento dos círcu-
Ios Gpr não devemos dar-lhes tarefas para além das que cabem na sua
definiçã6 política.

Bm primêiro lugarr íto próprio campo da agitação e propagandgr as
tarefas dos círculos devem sêr rigorosamente as que vêm apontadas
mais adianter e que se destinam fundamentalmente ao levantamer;to
de um órgão cential forte e ligado às &âssâsr e a apoiar a execu-
ôáo de uã trabalho bem planifiõado de esclarecimento polltico das
ma==r=. Outras i-mportantes tarefas no campo da agitação e propagan-
da terão que continuar a ser cunprid"as pelos organi§mo§ comunlstas
ou sob o seu controler rnâs misturá-las às tarefás dos cÍrculos só
serviria. para d1gr ersar esforços e difiaultar o curnprimento d'as ta-
refas que thes são atrlbuidas-

Em segundo lugarr os eírculos sãs estruturas de enquadramento e

formação-para o trabalho comunista. São organismos de agitaçãor. Pr9
pugrrràu e'estudor não são órgãos de luta de massas. Os seus membros
poã** u devem ser mobilÍzadoã para participar nesses órgãos nas.vá-
rias frentes de-luta (anti-fasôistu; sindiàat revolucionáriar etc. ) r

mas não devemos misturar num organisrno as dj-versas funçõesr sob pe-
na de os limltarmos como órgãos de luta popular ou de os desagre-

garmos como grupos de Sr.mpatizantes comuni-stas. Ao mesmo tempor OS

círculos serão uma forma de enquadramento elementar de novos simpa-
tizantes que o nosso trabalho político fará su::gir no lnterior clos
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,Nôrgãos de unidade popularo .

Em terceiro lugar devemos estar atentos e não pretender dar aos
círculosr .por se tratar de grupos de simpatizantesr tarefas mais a-
vanÇada.sr cotlo por exernplo tarefas de controle politico das organi-
zações de ma,ssas: Os círcul-os defi-nem-se como grupo de slmpatizan-
tes re-l-ativamente atrasados" Ser em vez de 1a.nçarmos diferentes ní-
veis de enquadrariiento de slmpatizantes para assim orgafiLzarmos tu-
do e todos para e reconstrução do Partidor fôssemos tanbém alui rnis
turar nos mesrnos organismos funções diversasr íriarnosr euer enfra--
quecê-1os enquanto estruturas de côntrole politioo devldo à presen-
ça de mu-itos elemento§ a.j-nda não habilitados para. essas funçõesr
quer desi-stir na prática de fazex trabalho organizado com a massa
dos si-mpatizantes menos avançados e perder assim i-númeras forças
útei s .

Será no bon: cumprimento das suas tarefas próprias e na discus-
sãorpoliticar eue dentro dos círculos se destacarão notros elementos
mals. avançadosr que poderemos então selecclonar para outras estru-
turas e mobiLtzar para tarefas igualrnente mais avançadas.

A direcção politica d,e uma orgarrlzação de fiâssâsr e trabalho co-
munista no seu- interj-rrrr são tarefas que só podem caber a uma célu-
la comunísta" Cfaro que a- eé}ular ou maj-s própriaroente o milit,ante

da cétuta responsàvei por deterrninada frente de luta (po" exemplo
a direcção politica do Gaaf locat) r deverá sempre que possíveI a-
poiar-sé num grupo de simpatizanr,es mals avançàdos, membros dessa
organi-zação de massasr reu-oir corn eles â parter planificar. qorq e.les
a interr,.eÍrção rro órgão de flâssâs: e avançar assim igualmente na. pre
paração poiitica cleÀses carnaradas. ftlas táis tarefas são de nature--
za qúalitativamente díferente das de um círculo GPr inrplicaro uma
sel-ecção diferente dos elementosr não devem ser confundÍdas num
mesrno organi smo.

d) As cétu1as comunistas deven assegurar o controle polltlco
dos círculos GP

Este é um ponto fundamental. As tarefas que os círculos levarão
a cabor de difusão do órgão centralr de apoio à realizaçáo de seÊ-
sões de esclarecimentor etcr para servirem efectÍvamente o trabal-
ho reconstrutivo do Partidor devem inserir-se numa actividade pla-
nificada" Não devem ser realizadas â toa,: mas segundo as necessida-
des do trabal-ho comunista na zonar seguÊdo o plano traçado puio or-
ganismo comuni-sta da zona. Para isto é necessário quq se exerça de-
vid"amente o controle po1-ltico das células sobre os círculos GP.

As activldacies do cÍrculo no campo da discussão poiitica e do
estudo não podem ser deixados à espontaneldade dos rnembros do cír-
culo. Essas activi-dades só servirãn efectivarnente ,para uma formação
politica m-I de novos camaradas e par.a o seu avanço na compreensão
da nossa linha politica se forem devldamente dirÍgidas pelos m1li-
tantesr a partÍr da. planificação traçada pelas célu1as.

0 trabalho dos círculos GP só servirá para formar e destacar um
númáro sempre crescente de camaradas a seieccionar para tarefas
mais avançádas e a recrutar para as fileiras partidáriasr se o seu
trabalho for diàriamente acompanhador dirigido e controlado pelos
militantes da Organização: e dlscutido nos.organismos competentes.

: 0s cí:rculos Gi dcveião ser escolas de métodos e estilo de tra-
balho justosr onde deve imperar a disciplinal a planifig?ção de ta-
ref,as ã a discussão politica. Para o conseguirmost é.indi-spensàvel
a presença eü cada circulo de um militantei que na célula será o

reàponsàveI peto respectivo círculo. O milj-tante e a cél-u}a são re§
põããerã:-u pui, prátiãa de um boni esti.lo de trabalho no interlor do-
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cÍrculo: pela manutenção e desenvolvi-mento deste espÍrito. Qualquer
falha neste control-e levará'a que um dos principais objectivos da
formação dg circulo (educar: novos sirnpattzantes 'para a Revolução e
para o Partido) não só não venha a ser cumpridor coffio tenha. resúl-
tados contra.trroducente s

O controle politioo das células sobre os círculos GP é ainda a
única garan;ia cle qlre estes não Se afastarão dos objectivos para .

que foranr criadosr é a condição indispensàveI para que os cui-dados
a ter'na def:nição polÍtica das suas tarefasr apontados no ponto
anteriorr sejal efectivamente observados. E se um dos cuidados úais
importantes a ter é, como foi refer:-dor o de nãp transformar os cír-

culos Gp em estruturas de controle politico dos órgãos de unidade
popularr tambdm aqui irnporta evitar métodos burocráticos .na reso-
ção deste problema" Nos círculos poderão naturalmente ser di-scuti--d.as e troca.dals as várias experiêncj-asr rrofireadamente nas várias
frêntes da lúta de massas. HA é que lutar contra a possível tendên-
cia'de procurar transforrná-1os em grupos de controle pol1tlco.

e) '0s mem"oros dos círculos GPi lançarnento dos círculos

Os círculos G? devem desde já. começar a" ser organizad.os a partir
das comi ssões iccais da FECi relrnindo no seu seio os elementos ap-
tos a levar a p,:atica as tarefas apo:rtadas. Eles devem ser formados
por iniciativa C,as células, e de cada círculo deve sempre fazer
parter corilo já foi ditorüm mliitanter eue na célula será o respon-
sàvel pelo t:rabalho do círculo e pelas tarefas ligadas à utilização
C,ô rÍG,::ito c1o Povo" no trabalhrj de massas. Esta condição é inaispen-
sàve1 para que o trabalho dos círculos seja oevÍdaroente controlad.o
e'para- fa.zernos deles uma verdaCeira escola de forrnação de novos
mititantes- e sirnpatÍzantes para o Par't,ido " Não devemos crÍa.r entra-
ves burocrát:r.:os- à. formação espontâ.nea de novos círculos segundo a
linha a aponta.r na imprensa t $às nesses casos a nossa primeira pre-
ocupação deverá ser côntrolar esse cÍrculo "uspontàneort e inserÍ-
-lor pelo con';::ole politlc)ii1â lj-nha geral definid.a.

Se as ac-Luais cornissões da FEC tinham um caràcter aberto mai-s
ou'mencs i-I:.mitador o caracter do círculo será certamente mais rrli-
mitado'ir mas scm deixar por isso de ser bastante abertor pois base-
ar-se-à funoamenialmente na distinção natural: claramente acessíve1
a todosr dos diferentes graus de disponibilidade para a partieipa-
ção actj-v'a r sisternática e discÍplinada em tarefas revolucionarias.

nos círculoê poderão fazer pàrte todos os euer aderlndo à linha
do jornalr estejam dispostos a colaborar no trabalho de forma orga-
nizada..

A admissãc de um mernbrc em cad.a círculo GP deverá fazer-se a par
tir de proposta de urn d.os menbros: e aprovação dessa proposta por
ma.i-oria do- círculo já constituído. Qualquer mernbro poderá ser ex-
pulso pelo mesmo processo"

f ) As tarefas d,os círculos GF

As tarefas dos círculos podem definir-se esquemàticamente da se-
guinte maneirar

*- recepção e venda do "Grito do Povorr na.zone. Formação de equi-
pas ãõ vendar bancas fixas e móveisr etc.

-pàgamento do GP dentro dos praz.osr havendo um responsável.
-gbtenção sistemática de assina'turas para o GPr havendo um res-

ponsàve1 
"

-hecolha permanente de fundos para o GP (caixa de subscrlção
permanente),havendo um responsàvel. Participação activa em
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eampanhas especÍai-s de recol]ra de fundos" Tomada de iniciativas pró
prias nesse sentido,

-Propaganda do jornalr anúncios da sa,ída de
zaçã,o da sua venda "

cad.a número r dinami-

-Alargamento da dlfusão do GP a novos loôais e
vizinhosr al-deias próxinlâsr etc.

zonas:' bairroS

; Venda do jornal noutros locais de grandes cidadesr de acordo
com o plano geral.de vendas establecidas a nível central.

- UtiLizaçáo da máquina de dietribuiçãor veridar pagamentosr etcr
do jornal: para a difusão de outros materiais de propaganda
(p."*. os Textos Marxj-stas).

- Discussão e estudo de todos os números do jornalr }ogo após a
sLla chegada.

- 6rg..anÍzã,ção da discussão do GP com as massasr através de 1ei-
turas colectivas e debates nos bairuos e aldeias: utiliza,ndo l
os cafés, vendas: círculos famih-ares: e de vizinhosr âssocia-

r,.ções e clubesretc.re utilizando igual,mente as sedes da F- Cr
convocando-se os si-mpatizantes e ade.i'entes.

- Organização de uma boa rede de correspondentes do jornalr â
base dos nembros do círculor enviando notíciasr fo1,og::afiasr

artigos e críticâsr preocupando-se com a rapidez yio envlo de
notÍcia.sr discutindo sempre que possíve1 colectivamente a re-
dacção de textosr çobrindo e cornentando todas as lutas e acon-
tecimentos inoportantesr preocupando-se em recolher e enviar
todos os materiais que pà==u* interessar ao jornal- e à Organi-
zaçáo, fazend.o chegar à redacção os seus pontos de vista so-
bre problemas de interesse geral"

- Organizaçáo de novos correspondentes pera o iornalr r€colha e

eníio dê-correspondência e critj,ca das massas trabalhad^oras'
da zorLar convehôendo as pessoas a escreverem para o jornal e
ajudando-as'mesmo a. fazê-Io. Também por esta tarefa deve haver
um responsàve1 dentro do círculo !

- Organtzaçáo e preparação sob os vários aspectosr de sessões
de esclarecimento na zona,

- grganízaçáo d.e debates e colóquios sobre vários temas a reali-
zay poy ex"*pIo nas sedes" Poe exemplor ü[1 debate púbtico so-

bre a nosi, Iínha sindicalr cui-dadosamente preparado no círculo dÉ
Tante uns quínze diasr será um bom mej-o de formação dos seus
membrosr e um born meicl de divulgação e explicação da nossa
linha às massas" Por vezes pclderão ser fsitas deslocações de
outros mil-itantes (propagandistas) uos círculosr com vlsta a
auxil-iar os camaraaàs à"õsas tarefas

- Manutenção do funcj-onamento das sedes locals da FECr nos mol-
des que serão definidosr have ndo igualmente um responsàvel
por esta tarefa. 

l

São estas as tarefas que devem caber aos eírculos GP. Estes não
devem l-imitar-se a cumprir duas ou três de entre elasr. abandonando
as outras. Áos militanles caberá lutar para que os círculos tra-
balhem de forma planificada nas várj-as frente s apontadasr cumprin-
do assim integralmente oS obiectivos para que foram criadqs.
;- úã;;'h oura camaradasr' Íro-rançamenlo e desenvolvimento dos Cír-
culos "o Grito do Povo" !

Em frente na luta pela. Reconstrução do Partido Cômunista!
IE
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2 - A FEC(rvr--r). QUE TAREpAS caspur À FEC ITESTA NovA FASE DO TNOSSo

Te::minada a campanha elej-toralr que tarefa.s pod.em ainda caber às
estruturas da FECr. agora que dirigidas para,:11-i;ras frehtes as ener-
gias empregadas na frente eleitora-l-r e que consolidarnos com o l-an-
çamento de novas formas crganizativas os frutos d"o trabalho da FEC?

A actividaôe autónoma: e múltipla r1a FEC enquanto organizaçáo
com a sua yida própriar interrrindo em todas as frentes através das',
suas comissões nos vários escalõesr deiv-a evidentemente de ter sen-

. tido - continuá*l-a seria abrir as portas a, um sem número de desvios
que:nos afastariam da Reconstrução d,o Partidor favorecenclo o espog,-
ianeiSffIo:ofecera1ismo,oanarquismoeo}iberaliSmo.

I Mas deverá pcr isso a FEC ser cr.issoll'ida ou reduzicla a uma mera
-..fachada.r a um 

-Oadáver que só se volta a ressuscr-tar para, uso em fu-
tura eampanha eleÍtora.l? Consideramos qr-re não" No caso de nova par-
ticipação eleitoralt nós lro-l-taremos a Íntervir co a mesma si-glar

, pois-,dé contrário ver-nos-.iamos obrigados a Lrm c1íspêndio inútit de' 
ãnergias para obter cutp,s 5ooo assiàatui'as, Orâ estaríamos a pre-
judicar desnecessàriamenie esse futuro trabal-ho elei toral. se a FEC-
(um dos doze partidos qu-e for às e'}eições C.e Abril- e -qu.e pod"erà ir
à outras) nao desse entreianto sinaj.s de viaa" Xstaríamos a pre.'u-
d.icar d esnecessàriamente a. ampli r.uci: r'lf D Írul bbs qlre a participa-
ção em futuras el-eições venha a permitir recolhert pa.rà o Partido
e para a Revolução.

For outro lad.or se encerràss3mos .,rs sedes (e particularmente a.s
sedes }oca.is), ou se l-hes mudàssemos o nome (o que para largos sec-
tores das r,lâssasr e rnesmo dos elei-tores da 3EC: virj-a a, dar no mes-
mo)r estar-iamcs a deitar fora uma forma extremamente útit Ae conti-
nuar a essegurar: coniactos e a recolher novos a.derentesr estaríamos
também aqui a prejudicar desnecessàri amente o nosso trabalho de a-
largamento clas fileiras da H.evclução Popularc As sedes funcionam
na prática ccmo rrm -l-ocat através clo qual as massas: os aderentes rt

que não estão enquadradosr qualquer trabalhacror isolador pode di-
rigir-se à Organização: establ-ecer' 11gações, Não vemos qualquer ra-
zá"õ para que deixem de funcionar ccíio talr desd"e que a sua manuteá-
ção não implique demasiailas energ'i35" .

A partir'do momento em que a.s noves tarefas de organizaçao se-
jam clar.amente :compreendÍdas e não sejam perm.i.túdos oesvios tenden-
tes a fazer da FEC mais do que ela deve ser aSora que as eleições
terminarâr!:r só teríamos desvantagens se ÍrretÍràssemôsrt a 10.O00 e

tal trabalhadores o "partido" a que aderira.m.
Assim a F;a-á"rÀrU'l óontinuar a existiry embora em moldes "inte'i-

ramênte difórentes e so'freid'o uma redução drástica, na sua a.ctivi'da-
de. Nesses novos moldes: d"evê con;inuar a ex'i-stir pa.rai

]9)'gontinuar á intervir como partido polítieo em todas a's ques-
*ãoo 'importantes'da luta pclitica que se trava em Portugql.UL./tr; D

Isto significa que a O.C.l\1"1.É, continuará a dispor de uma série
de facilidades pa.ra intervir na;.frcnte iegalr para continuar a fa.-
zeT ouvir (noç.irr'eios de comu4icaçãcr), 'a. ',roz evoiucionárÍa dos co-
munistas. É evÍdente que estas faciLidadesr mesmo que venham a ser
Doücâsr serão ainda. maiores do que se abandonàssemos a sigla da FECr

àr" é para tod-os os efeitos un dos cioze partidos legai neste país.
parà este efeito serão manti-d.os a funcionar Serrriços de Imprensa

da COmissão Central d,a F C nos dois principais centros ic poíi.
funcionando nas respectivas sedes. Para' ser garantido-um cont::ole
politico.üotal sobre esta actil-idade: apenas a Comissão Central te-

, rá autónomla para *o*r", Oosições--;úblicas em nome 
.da 

FECr o que si-



gnifíca que mcsltro quanüo soja inportantc sajr um coruunicad.o d.c imprensa sobre ,um pro-
bleun d.c caractcr locaI, ísso rLcvcrá ser fcito, e aponas, atrav6s d.os serviços d.e irn-psensa cenlraLs

nm relaçãr: a isto, 6 importan'te lembrar que a autonomia que durante as eleições to
d.a,s 4s comissõcs d.a tr'EC tiveran para tornar posições públioas, d.eu origem, nas õrrnaiçE
9p 1? uma organízaçáo quc :rão f,r.rncj.ona nos mold.es d.o centralísr,r,r d.enroãráíioo, . ,rru"-
lQl'rtiçõcs d"e f::aco c,lntrol-c politico que existi:am, a que tivessera siiLo d.ifund.id.os textos, assinad.os por estrutr:ras d.a FEC, contcnd.o orxos po]Ítico graves.

Como Tegra gera], as tomad.as d-e posigão en none d.a FEC rlevcrão sempre referir-se à
Linha. polÍtica da Ocl',{LP ou a posições já assumid"as pela organização.

_20) Fogill-t?= co-ltg"tour -no*"r,1*r*ni" , Lo"upção ,lu ,.pJã" .,1oãõus.
Isto significa E.le as sed-es d"e fre.g'uesia e locais, emlc,rattesvaz:-ac1-asttd.e tod.a a

sua activiCaâe actual, d.evem manter-se em funcionamento, No círcuIo GP 16cal haverá
um responsáveI que, sob o oontrole clirecto d.e um nilitante, garantirá o funcionanento
d.a sed.e conr, umattpermanônoiatt organizad.a d.e ligaoão d.as massas da zona à Organizagão.
Esse responsá-rel serâ o secretário d-a comissão }:caI d.a FEC, comissão essa qúe podã*á
voltar a formar-se paxa uma activiclad-e intensa ora pr6ximas eleições, e que nanterá
entretanto um secxetariad.o.

trlsse secretariad.o roceberá contactos, novas arlesões, informações úteis à Crganiza-girr' orÍentárá o funcionamento d.a banca do vend.a cLe prâpaganrta(àe a houver), continuará â receber regularrnente as quotas clos membros d.a FEC.
Àl'nÍve} d.as Cosrissões Distrit^,i", que d.elxarão d.e ter qualquer activi-clad.e polÍti-oa,

será igualmente nantic.o(sob controle d.o organisrrlo competeritc)'um poqueno secretariad.o
clestinaâo a tarefas d.e centrallzação distrital(aos funaos d.a FEC,-pJ" "*,) " *" repre
sentagão oficial: pois a FEC, corao partiC.o cleítora1, funciona por d.istritos, " "ura-ncoessário manter oer'üas tarefas cle natureza br:rocrá,ti.aa, r1e'ligação aos Governos Ci-
vis, ctc.

Quanto às Comissões Conce)Jrias, elas por vezt>s terão as tarefas apontad.r* au DistrÍ
tais, e pclr ou-tras Yezes funcionarão nos nofd.es apontad.os às comissões d.e freguesia e-
lobais. E una questão o*uo d.epond.e d.o oaráctor rlas Concelhias(que em certos oasos ti-
nhann mais fungões c1o ccntralizagão. c1o freguesias e em outros tirrharl na prática funoio
nanrànto ig"uaI às comj.ssões d.c bãse ), o qlrã devcrá ser resolvirLo caso po= or"á, Ét;i;
d.a Concelh'i3s que C.cve::ão ser simplesmente trosquocirlas na gavetatr atd pr6ximas clei--
ções, por não terern qualquer fungão útil, d.entro d.a linha apontarla, oo*ó é o caso rle
certas grand.os c:-rLarLes cabeças d.c ri.istrito, ond.o funoiona ã nistrl-tat e ad Conissões
<i.c Basc

Há ainrLa a possibilid.arLe c1c às conissões d-e freguesia, isto ó, aos núoleos looaj-s
d-e"membros d"a FEC, porLerero vj* a ser confiad.as certas tarefas elomentaxes de agitação
(na linha d.o a CCMLP continuar a usu-fruir das vanfagens d.o fazer utilizar o partid.á
polÍtico legal FEC), mas una d.cfinigão geral vaga dlesta natureza abriria o flanco a
d.esvios porigosos d.o tipo ttmanter a FEC em plena activid.ad.err, pelo que tal s6 pr:d.erá
acontecer por d.ecisão da comj-ssão central em cad.a caso ooncreto.

30) I{anter urna estrutura favoreea as cond.icões da r:ossivel tici o M-L em
turas ele s burguesas"

rstoaotivid.ar].ed.aFECnoâmbítorestritodospontosaci
na epoatad.os, não só estamos a recolher no\ros frutos para o nosso trahalho polÍtico -
que seria incorrecto d-esprezar, oomo estamos a manter, sem d.esvio d.e esforços, uma es
trutura que pod.er'á vj-r a ser novamente ohamad"a a uma intervenção polÍtica d.e peso em
outras eleições, por exempl«r nas Legislativas previstas para Outubro.

Assim estaremos a aproveitar os aspectos positivos d.a manutengão tLa FEC, eliminan-
tLcr os aspectos negativos clue teria a manutenção duma organízação d.oste tipo com a sua
vid-a política própria, as $las pr6prias ligações, estruturas e escalões a nfvel nacio
na-t-t om suma, como uma organização autdnoma e paralela à OCMIP ed.ificatLa em mold.es
que não são os d-o leninismo.

A eliminação desses aspectos negativos consegu.i-1a-emos não prôpriamente por med.i-
d.as burocráticas d.e cúpu1a que passem por oíma d.o nÍvel d.e oonsoiênoia d.os largos sog
toros d.o ad.erentes d.a FEC, mas fazend.o com que a grand.e massa d.os simpatizantes mais
activos compreend.a com clareza as no\ras tarefas d.e organização e as levo à prática.

A resohrção d.os problemas formais qr-ro no rnterior d.a FEC serão levantad.os por estas
moiificagões na natureza d-as suas estrutr:ras, sorá feito por uma Resolugão d.a Comissão
Cer:tra1 no espÍriio d.os ostatuüos d.a FEC, ap6s d.ebate alargad.o d.os materiais que sur-
girão na imprensa central a explicar às massas trabalhad.oras a lirüa d.as noyas tarefas
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As novas tarefas, a pujança d.o movimento d.e massas, a necessida,d"e cle se encon-
trar no jornal o organizad.or ooleotivo e o educad.or polÍtioo, implica urna resstrutu-
ração d.o tod.a a matdria ligad.a ao jornal, d.o ponto cLe vista poIÍtico e d.o ponto cle viq
ta t6onico.

Io ponto d.e vista polÍtico, estão a ser tomad.as rned.id.as, para a morl.ificação d.o cor
po red.aotorial, assegu.xand.o a este uma maior oapacid.ad-e d.e d.irecção polÍtica. O jorn*
naI, oomo orgão cormrnista d.eve ter um conteud.o po1Ítico bom preciso, aapaz d.e organi-
zar e educar e os simpatizantes. 0 facto d.e ser um educad.or polftico não imp}ica que
se desligue d.as massas, pelo contrário, o jornal d.eve ssr aapaz d.e agarrar nas queÉ-
tões quo mais concretanente d.izem respeito às largas massas, anal-Í-zá-1;as pol-Ític8.rne[-
te e afirmar o ponto cle vista comunista marxista-leninista ? capaz de fazer elevar a,

oonsciôncia d.as nassas.
Aintla no campo polítioo foi d.ocid.id.o que o jornal passaria a ter urna activid.ad.e em

cima d.os acontecimentos, e um oonteúd.o vivo e ligad.o à luta, pelo que d.everiam sor to
mad.as todas as med.idas necessári-as,

no ponto ri.e vista tóonico, foi d.ecitlitLo oriar a mui-to ourto prazo as cond.ições para
uura periooj-d.ad.e semanal e para ura maior desafogo finanoeiro d.o jornalrintensificanclo
as medid.as qne já ostavam om curso. Foi d.ecid.id.o alnd.e neste oampo remod.elar tod.o o a

:.orarolho d.e clistribuição e que o jornal ostaria em ligação ostreita, d.irectamente com-
os círoulos. Foi d.ecictid.o lovar a cabo uma campar:Jra d.e fund.os capaz d.e conseguir a
curto prazo o oapital necessário aos irnrestimentos necessários.

{ - Foi d.ecid.id.o ainda rolatÍvanente aos temas: juventud.es conunistas, msvimento ro-
volucionárj-o d.as mulheres, o movimento pelo d.ireito à habítagão, contlnuar ag d.iscus-
sões e os estud.os e convocar uma próx1ma reunião para cleliberar sobre os projectos d.e
rosolugão aprcsentad.os.
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ZÜN/À ALLJI4INTC,
1 - Como vem reLa'bado nos d.ocumentos que so segueme 3 elemontos d.a c61u1a Àluminto,
d-enritlram-se e posteriornente foram cxpulsos d.a Organizagd"oS Antes d.e enviarem o dd
cumento em q-,ie Àe d.emit:-am, Mário, Casiro e Caroliáa, vinh.am fazenü.o tod.o um trabal
tho d.e sabotagem junto d.os sinpatizantes d-a Organizaçá.o, utilizanrlo a nenti-ra, a éu
I-ínia, a prov-rcação, o oportunisno e a d.emagogia própriü d.os opôrtunistas d.oste ti-
pp. Uti1,j-zavan tambóm as crÍticas que faziam à Organização, cr{ticas essas que por
veâes já tirüam sid"o d.iscuticlas no seu organismo, mas a maior parte tLas quais e prin
cipqll-.qen-be nas últ:-ma: semene,s antes d"a ri.emissão, não erarn apresentadas no organis-
Ro: nem à fuganização, mas ]evad.as aos simpatirantes com o único fim d.e provocar a
císão, d"ô minar o -i::ratoalho comunista, d.e LaÉçar a confusão" É neste sentid.or eue d9
cumentos internos, a men';ira, a prôvooaqão e a calüi:1a também são utilizad.os por es
tes elenento*, para leva:l a cabo og seu-s fins.
2 - As C::iti-cas;

Aê-ã-iEi-cãã*que l[ârio, Castro e Carolina d.irigon à Organização d.ivid.epse em d.o-
as campos! por um 1ac1o d a calúnia, a mentira e a provocação, como por exenploa qrre
o C"C. é um band.o rle estuúantesg que não b.â cdtulas d.e fábrica, na Organizagão e ou
tlas d.este ti.po. Por or.rtro 1-ad.oi às orÍticas rrpolÍticasr' à linha polÍtica Aà OrganT
zagáo"'Inte:rer.sa aqul- anal-:sar es';e úItimo tipo d-c criticas, pois quc quanto as-prf
neiras, àão- únrcamente u"b j-lrzarlas para refcrçar as se g-.urdas e melhor' levar à prátil
câ a confusão e o traball:.o d.e sapa a qrre tais elcnentos se d.ed.icaram.

,.) A crítica a,os ar-',;igos d.o G"P, 34(SoUre a Viol-ênoia e a Ilha d.o Pico - Agores).
Co::sid.e:ános cÇr:ecta e justa a ,resposta. enviad,a pela Rcd-acção clo G.P.. 'Juanto à
resposta:':'que e:.rviam à critica cio G"P., es*a não pàu*, para aIém d.o nais refinaaã o-
portunil,:ro, e d.o rad.ical-ismo pequeno-burguês e d.a recusa à autocrÍtioa. Assim roco-
nhecem como ji-rstas as críticas feitas pela Red.acção d.c G"P"(e não se autocriticam),
para depois, e para ser.-rir cle pretexto a não fazer a au-i;oorÍtica,, procuraa utilizar
o lresti-l-ott en q'.1, a, rerposta d-a Redacgão d.o G.P" lhes <i Cirigid.a. Ta1 é o oportunis
oor que se recu,sam a.7er qu-e precisamente a resposta d.a Red.aoção d.o G.P. d uma orÍI
tica ao estilo com qus taj.s elementos utilizam a critlca, à fornra d.ogmática, sub-
jêctiva, opor:i;unistá e, provocatória com que ostes 3 elementcs d.irige* , u**'crÍti-
ca â Red.aogão d.o G"P" A sua respoeta à Red.acção não representa senão a recusa à au
tociítica ã <l iaüicaLj-sno pequeno-burguês c1o freenb.or''importaatetrforido com a crítT
ca" Aliás Ís-i;u::evc.la-se tambôm quand.o Caroti::.a se d.i;:-ge um d.i-a ao Secretaríad.o d.ã
FEC(m-1) (ve:: d.cauncnt,c rLa ce'1u1á) e ni::guém làe d-iz boa no-ite. Ferida na sua rrmo-
raltr burgS:csae Carolina c }Iário, fazem ';o-1o o tj-oo d.e al-arid.o e histerÍa em volta
Ca t:norai i;rcL.ctá.,:iíl qlle rei::a na OCllLP"

Ain,La sobre a crÍtÍca à resposta d.o G,P., á d.e notar que ap6s xeco:ahecerem tod.as
- as crÍticas que thes eram d.:'-rigidas e recuarem em tod-au J" uru," pseud-o-crÍticas pofi

ticas, vôm ccn o arguqlenio que são maltratad.os, queixam-se d.o estÍ1o rtviolenton d.a
resposta d"a Red.aoção d-o G"P., eles qlle fazem violentas acusações IevÍanas à Red-aeção
d.o G.P. basead.os numa argumentagão pretonsamonte política, que eles prôprios viriam

-- a reconirecer ser falsa, eles que substituem a arma mar:cista d.a crÍtica por iirad.as' subjectivístas, vênn agcra quand.o demotad.os no plano d.os principios e d.à luta cle i-
d.eias, lamen'Lar-se d.a violôncia d-as palarrras eapregues pelos camarad.as d.a Red.acção

- ao sintetizarem oom fund.amento polÍtico as conoepções errad.as e opr:rtunistas d.efen-- 
d.id,as por eles d.and-o-lheu o r,otrã que tais oorr""p|àus têm em poIítica"

E'caso parâ, os trcrítj-oot? se vorem ao espe,Lho-ó p"nsmêm a que vem agora esto re-
baiiarnento d.a l-uia j-C.colôgica ao plano mesquinho d.as normas ferid.as, Já Lenine eE
1904 roferindc-:e às posigões j.nd.ividuali-stas corfilns ',à gente intelectualtt e às su-
as' tábuas de sal.vaçãg quando,d.esmasoaratlas referia:

ttFactcl nuito curi-oso, c' quo a minorra nada pod-ia replicar a Plelçhanov, a não ser
a queixa d-e e-l-': usat e:ln::essões extre:amente violentas como oportunismo, anarguismo,
etc" PLékhanov, muito justamente trogou d-estes queix:mes, perêuntand.o porque 6 que
fr::ão d convoniente empregar jauresismo e ana::c1uismo, enquanto quo o emprego d.e lêse
-m?JgsÍ,5- ed,e rcgime arbitrário é oonvenienteri. À estàs questões, nenhu-ma respoãaT
Esto grilgi.gggg original aoentece constantemen-be áo camarada Martoy, Á:relrod. e C.ê:
as sllas:loYaÍl f:'ascs tlazem um seLo evid.onte d.c ttcôloratr; a simples monção d.isto os
zanga-somos, bem vêm, gente d.e principlos; tíras se por pt'incipio, recusais a submis-
eão ie uma par-íe ao1;od-o, sois anarquistas, d"iz-se-làes, Nora zanga pox causa d.o u-
ma expressão d.emasiad.o for-be" Noutros'Cermos: que:eem baier-se contra P1éklranorr mas
com a ce;rd.igão d.e este o não atacar s6r'iame:rtortr(Um passo em tr'ronte",")
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Ou'c:as clas criticil,J ql:.e intercssa arralisax: .. , . , -.:
I - Esquerr.is.lo ao g:ritar*-so abaixo o Governo Provis-ó1:ío, 'Dirigem esta crítica quan
C.o no com:"c:;-rr ae ai d.: I'iargo(t1a ra,*ltlcr) csta'paiavra d.c'ord.ôm fói gritaaa. Ieto deú-rs 

d-e.um.a gresd"io;a iiar:i*es.tação-.bc::tra o'd.ôsernprege, quanclo o gn-rerno turguês tomã
uma sSr:-c c-o rnc:ij.C.aí-irovocatô;:-as corlo â:subid.a d.o c-:sto cLc vida, etc, Portanto den
tro cle u,na sj--luacão cô::o:'e-J?,, ern-'.qr:ro já clu:ran*c o d.ia milhares d"e operários tir:ham -
gritad.o c::'u::iás.ü;iarqo:te pelao:'uastrabaíxo o gc^rerno d-os patrões, gfircrno popularrt,
lrortanto oal.av.-'a.:,: c::':rem pcrfeitancrite ,iusba c oapaz d-e canal.ízat e clirigir os in-
teresoos d.c n:il.lr.:,:r: <1.c cperli;J-os rio se:rtido d"a Revolução Potrnr1ar, numa a].tura*em
S.ue já zião 1r;'r;':co exir;-l:i':' d-':;i'iias que o,s fasciBtaq,,pç,oá.rraram canali^zar io âedcopteS
-tamento 1cp'.1)"r-,: t-t:ri,.3 cor.rJTa ,:cvoluç5o" Sôr':a. qric: 'efa d.c apontar em alturas conore ir

, tas seric,.1l-a4i::;.-$], q,l.-:rr Ç\ <;iarni-nho i.zlcstab:i.lização ri.o governo br:rguôs? Seria d.e cli--
: ?eq "a9.1qa;o"gm-ôlri,: i:orni.s(,rio?i c,u aiircia 6ejxar às massas a possibilid.a6.e Ç.o gorer

..'
2 - ItA na.:rifc;-ir.ç:ío <i.o ô.d.e lia:3ofoz-se paÍa Bos-iirar aos corrunistas ri.e Lisbearque

.q: :.?:"i?:i: ap ri;:'tc tan'oiin saben fazet n:inifesta?õ":"1
u{::.-1 .11=-,-tst !t1'.,-1 :eúiêq:clenentoif, a na:rífes-i;ação r1o B d.e }ÍarÇo contra o d-esemi:ne-

.Co.qu_c. r:c'l-'i,1-i-4,,';r n:,l-lrc":;s àe ojcrárrcr apesar d-as manobras d-c rcpresão e d.e d.osnobi
lização. çlcír -c'í-r{,1lo:ri:itar-i'ê +a'f:ú.grresia, e' pc }}en a chuva onnseguiu. imperi.i-rrfez-ãe

-' parp no.l',;=ai" c-J3. c.i ci;;n.,-l.ris+.c,s r1-o 'Pp-:r'Io lão it;ns como os d.c Lisboa. Qucr d.izer que
lôs"hi-'Lli:,:rei d.;:4,9Íarr.-'::rüg;id.or' aâe:iram à manifestaçãor, porqu-c no Porto o problema d.o -

. tlésenpr.ilSo,r:liir se,!..r-.2 scntir;. c c1r1e qu,.and.o se corLitatà.ra que mitharqs do:d.esemptogg
' d.os no l:r:ite ôl pa-'Ls c.jta'rram-:rerf,ei-bi,mc':rtc raohil-izad"os pa3a a Luta(a tal pontO: 8uã

juntamentc co.n,a.s rncri':i-rLas provoiat6r1as r1e aurlcnto d.e custo',Lo,vid-a ôo goverrio BrcF
visôrio, e:'a nobil-:t:-áweic parlr:'o Iatlâ cla."fagcistari-a) I para marchar corn as band.ej:as
vclmell:as da Re-,"o1-ução Popula.:r à sr,-a frente, d.i.rigid.os pelos Marxistas-.lcni.pis.tásr'
isto quer tiirc; q-':o .r g::a;:d"i-o:a manifestação r*ão teve como base os jus{os. aAsbios
C.as masBas pi:pu.lpurs:1, ú que elas scnti"an e pr,Ía o qual estavam mobilÍzad"ag,''A fye§l,s
tênci-a à ch::va, à; 1.:czocações, o entusiasno, o arclor d.a manifestagão, as palavrad-
c].eorc.empol1i":i-cas,GonoseexpIÍcanen.i;ão?:.,:...
3 - Nc,s coriríc:io; clr3 ,$en:;e a Ineif,ms fanília o grrtavg-se histdricanente, Viva, a tr C1

.- -.t.; t' â .N':'Vi;a o Cr'ito ctc Poro, \rr--.,a a OCl.ILl c q.uc cln; t'urkrl nrna confusãu!
Esia o:i-Li.--.a, eiri',, util-i-l'lãdá', ''1r ;o ,:i.;ar1o à c'ôl:,f,nÊã'o qu-e'pietend.eran langar dentro

d.a Coi:ce-l:j.:r. ü1,-i.,Ç(m-1.) .prorl:.::âo a r1:i-;:cussr-io C-a OCMLPT sob o prctexto d"e quc na
FXC(n*1.) aiio i:;:i:; ç4-.-;'-''.l-snnrCenoo.:"ái1cp, e porta::to não se pod.ia d.iscutirã OCiUlf,
oon o o"bj_-cc1:.:v:o i..; c-t::-,:5-":: a trÊC(m-1) aa direogão pol-Ítioa e icleolôgica d.a OCi!LP
:Dârâ clor â sua, cersli una crga.:l:.:ação clcj.toraf de característioas especiais e pro-'
visóri:r.s.;ca]r:r,z ro s:cr u,sari.a ,l':lrl', llajtob::'; ec::fusionistas e cisionistas. À tentativa
ddi ddsliÉànenjo rLa FtrC(n-t) ::e1-ativa.nc:rte à direcção polÍtioa o iri.colôgica .;.a OCMLP
fol a !áôiióa ucaíi"a '$o:r to,Los os oportunistas gue atacaran en força no perÍod.o glei'-
'coral . ' .: 

:' í- '

c) ttÇrítava-se abalxo:ó COPCON e abaixo o IvIFAri e §inrLicatos Cor,nrnÍstas'r.
:- EstaE c=iliqas sobre",o'COPCON e o MFA'y são enqua,lrad.as no espÍrito tLo Abaixo o Go

-relno Prr:visôsio. Fo:ari Ianç'aáa,s es-bas: pala-v:ras cle orrlem :nün conÍoio, e perfeitamenl
-te e3:.quaC:aôas d.en-h?o,,1êa.'ií,Í-tuaçL1,;s co;:cr$tas, Quan'oo à palavra d.e old.em ttAbaiÍo o """'
l,[FAr', esto,::r:-::31 .'(;j,,,:g2i;i;âcl,a'''cm 1ad.o ne::jr:.n:"' Suanto aos Sind.Ícatos Conunistps, 1aIfl,r'
nis"l;o g 1.'Eirii.l .re1oc"u".::1jüünisno" Orancio no Congresso d"a Nazaté, um camaraàa'iãoso
a,d.orert:lc i!.:. F-;C(r."-l-) g-:1tou d.a ecsj-stência "Sind.icatos Comunistasr', a palawra d-e or
ee.piç,lo f::L ce,s;ic,':::;,n gii';a:1"a porr mais ningr-rén como foi on seguid.a d.ad.a uma pala-
'l-r,i--d"e orclei,t cc:lrtrír-i,a er:n relaçãô aos Sj.nd.j-oatos" Xe qualquer forma o canarad.a que
g::ií;or: a p:Ia;'ra cl; crd.ero ÍC-io no sent:d.o de mos-brar a nccessiclad.e d.e os sind.icatos
estar r:a mão C-o:: re;'olucionários, ernum contexto muito especÍfioo. Pegar nisto para
a-i;aoar a O;gaa:L':-:.açtáo é ::crranente o nais ieles oportunisuto, qtre a1rás se revela em to
d.ars- a's'rie-l: j..i:;,cns,l't;Lae,te s oportuni-stas. Eir -h:d.c procll-Tam tirar frases isolad.as, no
bom- es';ilc d.cs. pnrrüoaa.tores Matos er Vjri:rrto, e m:rd.ar tod.o o sentid.o a um texto, tod.o
o seniiCo a uarr,..Ídl-'uuaç5o.'S ura, boraro:cehpl'c, d.e como brincar oofiI a crítLca, d.a critica :

b'rrgue'sa, d-o eubjec)'.;'r7i5úc, e., dot rad.ioalisno pequeno-burguêso j

d)- .i'EspcnL;,;.r.1 .,'sme .,, "pra-brciisrno, etc " " - j'.ieste ponto, tais elennentos linitapse p!
r.a e '''si-ri:pfecnc:...-bo a repcbi:' e,; á cita,r,"s,Itlrlf,r, Comuriista'rNo5. Utilizam mesmo a Ieitu
ra do-,;]']L, C"ti',ij ju'..:to êôs pirlpatlzqpteij,jla:ra'laiacar a OCltLP. Contud.o tal oomo o CARPT.
quan-e.ó'Ihes i pcd.:Co:parà rr;C.trár, en,qlre 6'crrs se r-ef1etê o espontaneÍsmo ou. o pra-- 

; '' ..' ' 'i':. '. -:" ' ' ?-'1',, i '. i. ' 
"
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tiscismo, ou se é ou não verdaÔe que oontra esses d.esfios iá há muito tenpo que

vem send.o travaclo combate ,rt Otgr;i zaçã.o, tais ohepentos liniitanr-se a fugir, a nâ'o

ir ao ooncreto, a clizor que não:saben ao certo, para como papagaios repetir e ci'
tar o CARP e o riI,uia ComJ-nistatt na5.

e) tra OCIILP ::ão há uma. trinha política d.efinid.a; É.inBossivel a luta id'eoIógiea
pois não há contralismc rdernooráticclr

euanto ao.priurei::o ponto, ó d.ifioj.l saber a quem é que se.referem, se-á não exiÊ

"- 
tência d-e urca lirüa polÍ.ticá para o t::abalno ootluniàta que d-ia a rlia se desenvolve,

ou se nao exis-*" qrmlq*"r llnba polÍ-bioa que permita o trabalho comunista' E srais u
.à ma conoepgão aognáticá ac Particló, d.a reconstrução clo partid-o na luta, d'a incoaprê-

ensão total cles tarefas d.os comunli.stas. Basta.itu,= o Albânia Hoy-no1(v9r Foice e

' ü;;;I;i";;"*peito cla l.i::ha política, poi-s aplica-so justamente à crÍtica destes e

lementos" euan,;o ao centralisiao d-enroorático e à impossibilidad-e d"e luta id'eolôgi-ca
vamos 11er quer.r quebra o centralisno d.etitocrático, quen fr:ge à luta id.eológica:
1 - O processo d.e luta id.eo1ógioa quê vinha send.«r travaÔo na cêlula à volta d-e uma

série au qrã"ta""fúà"i".nto M-L, orÍtioa ao G'P., conferência, {a!9s/viriato,eto')'
nunoa foi 1evaào a1é ao fin, Algumas d.as quostões tirüam siclo já d.iscutíd-as.e resol

"iãá"tã 
ôonfurô-.i,., ltovimento M-L, a d-iscÍp1ina, o Centralistno Dernocrático)..0s og

tros pontos ,uiilha-se tl:egacio à conolusão na célula ti.isouti-Ios em torno d-a Foice e

Martefo a sair trevemontã(aentro d.o rlias)" Em relaçã,o à orítica ao G.P., d'a mesma

- forraa, esta tj-i:l:a sid-o e:r,.riad.a para ser pub),icad.a no Particlo. Quanto às outras queg

tões, as que ;á tinham sic.o d.Ísãuticlao, foi. proposto pelo oontroleiro a saÍd'a Ôe um

d.ocumento corr a diecussão tambern a ser publicad.o no Partido juntanente oon a crítica
ao G"p" coroo oont::ibuto para a luta ideãlôgioa. Bud.o isto foi d-íscutid'o na cêlula e

tod.a a gente chegou a essa oonolusão, tantã nais que era inportante d"otar tod'a a 0r

ganizaçá"o corn esãa luta id.eolfgioa" Í'ois tais elerlentos após isto, di.urante ceroa de

3 semanas ilud"cm a Lu-ba id-eoIó[ica, para enquanto na c61u1a se planificava o traba-
Iho eomunista, C.esenvofveren traiçoeiranentc o trabalho de sapa junto d'os sir:pati-
zantes, o=gu,rrírrren a cisão,, o *"á mais nem porquê nul{a reunião rnaroada para a plani
fi-cagão d"o trabalho, entregan o d.ocunento d.c üeúissão. Tanto mais quc a reunião se-

guinte ""=i"(.- ií tlx" narãaaa) para a d.iscussão da Foice e Martelo que entretanto
Iirrl", saÍd.o, e rlos tais pontos que faltavam d.iscutir"

Também quaiito à disciplrna, ao centralisrno d.emocrático, ao processo d.o-Miguel(tra!
d.or expul"o--ãã o:ganizaçào "*'lluiollfl, 

à. conferência(em que d-iziam que não tinha si
üo represen-iat-j.rra pois as bases--có'1u1as não tinhanr participado), en quê d-epois d'e

úiscutid.o se -lj-nham au-bocrLticad.o, tiiüa sirL«: ped.id.o que oonstasse d.o Ôocumento para

o Partido"
poie nada d"isto foi feito, I{ais, mesnro após a d.emissão foi maroad.a uma reunião pa

ra discussão üe tod.o o processo, reunião essa que recu§aram. Duas reuniões iplenári--
-ãã ã;"rnõ(;lri;* qrr" i-=im ser d.isoutíd.as aslrítioas à Ftrc(r,-r) que tais elemen-

tos faziarn, mesao send"o avisad.os da sua realização, xlosmô dand-o-lhes a ta1 oportuni
dad-e de'rd.eÊmasoarar a Iir.ha polÍtic" a" óôw,p à aa FEC(rn-I)r'om público(peraate os

simpatizantes) tais oportunistas recusarafiFse a apanecer.

_ iàuanC.o lhes foi ped.iclo os rlocuraentos das d-iscussõos d-a oé1ula e das posições que

tonavam, no sen.tirlo de onriquecer a luta id.er:lógica interna, 'uais -el'enentos não for
necem qualquer «i.ocumento, sabend"o d.e antemão quo d-ispõem ôe um veÍculo d'e oncle melhor

- pod.eriir, "ãesnasca.rar a linha oportunistarr por 'ooila a Organização, veícu]o esse gue

d o Pari;id.o"
nepois d"isto, tajs oportunistas d.izern que não há csntralj-smo d.emocrátioo, qqe não

pod.e ser travad-a luta id-so}6gica intornamente!
Resta d.izer que tambóm se recusaram a entregar os d.oouraentos e materiais que tôm

em seu Pod.er "

As crÍti-cas e a d-crnissão rl'os J elementns d'ão-se precisamente num períod'o muito con

cxeto. E o períccio C.e grand.os movimentaçõos pr'rp'ir1ares, 6 o período oleitoraL que se

avizirüa e oom cle ncnras movimentaçõe s. E um perÍod-cl en que os no§sos esforgos se

têm àe nrrr)-tiplicar no sentid.o tl-o ocupar o lugar que os.cormmistas têm q1le ocupar

seapre: a vangqard.a, o narchar à freni;e d.a cÍassá operária" Isto implica o trabalho

sistemático 11o seio c.as aa§sas, um nultíplioar âe tarefas o ser capaz de as aga'rrar

com firme z,a e ao mesmo tempo ,1"â não perd-ãr o oontrole e a d.irecção polÍtica d'e tod'o

o movimento. A clemissão d-eãtes 3 elementos d'á-se precisaraente neste perÍod'o' o que

seria d.o esperar po-i-s que quanilo a luta ava!çpr e c precisarnente que quand'o a luta
22



aVanca.que.aaisoopo.rtunÍsnosed-gsnascara.e.ostrai,d.oresficampa,ra.trás.
Iiã;' Fá"gla". a"sris*=ti"to d.o prooesso que leva à d.emissão d.os 3 elementps se atend.er

hoS 
^quO aq posiçõãs üos'3 ulgm"rrtos.tôn baptante_a ver 

"oT ? goTod.ismo br;rguêsp a,'rg
cúsa*ao'traialU.ã prátioo enfim a reôusa d.o irabalho,oômunista. É neste sentid.o que

p:opôen aos simpa-bizantes que aoabo côü as tarefas prátioas, que se plroorra substitg
i= ã aiu"ussão ã a reflerão polÍtica virad;r, para,a gituação concretae para'as d-iscu

ssões p*eud.o*teôr1.cas, abstractas, ti.osligad.as d.a real.idad.e, oomo notor principal d.o

tralalho comunista

{
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RELATCRIO SOBRE (J . ,,G. 
P.,, r, ,34

I- Sobre aViolôncia
*-' 1,_+;-. .-: i i;, 

-.

rr - r.Lha oo Pico - Açores

I - Sobrd"'a Violôncia : ;'

a) om geral
b) Ep parti-cu1.ar 

., '.,.:.

i'r' a) Ern gcralGt Genóricancni;c faland.o não resulta be-n claro d.o artigo en questão qual o objecti
. vo qrre con o rnesmo sc prctend.e atiqeil 3 .,r - p:cte:-ío-*p,,r""it., 

-;-;.i;il;;l;" 
marxista-reninista sobre a vÍoIênc ,.a?

2 - p:e-:end.e ji,-;ti-ficar, dentro d.o. narxismo-leninismor a violência revohicioqfl: ''
- ria riL) tÍ)ono:l-:o hj.si6rico que o paÍs atravessa?
1- Prcilcn:'.' rlcsaAÍ:carax *" pro-rocrções revisionistas sobre o cLito rtesquedismoitl
J aévw\

coi:t:a-rosi bo a r:ma fal.sa,de,feqa da paz no senti-clo d.a tão apregoad.a ttcleBocra-

ti:;ação:t e 'iconÊ.trpgão de um estado d.e todo o povorr?

{ - Pretc.s.do i;c.àos el'ies objectivos?

trln .i:osea c,Dr.,:rãor, por falta- de.ulna d.efiniçâo qlara sobre o ob'jectivp a atingir;
..- resulta err granf.e pa:te una eonfusão, que possivelmente se verificará nas ma§sasy

sobre o q,:e afinal ô a vlolência rev"lucionária"h : a ' -:l nocsa opinj.ão faltou capacid.ad.e para integrar a luta anti-fascistar. no:t'aü1 üem' cI
mead.amen-be a l-e',racla a efeito pel-os GAAFs, nuna paxcela d.o uso d.a violôncÍa revoluci
o:rá:ia, ll.!c haze::.d.o divici.as d.e que nos encontramos num períodr: prd*insumecíonalr.-.
aproxinln.j.o-c: essirr um confrontamento violento coln a burguesiar Pa.Pece-nos oportu
,.ó qrr" se tj.v'c:, *: clc-i:-nid.o à forna cot:ro ttnôs iomunistas vamos preparand.o, eÔucand.o
e otganíza,qdo ,g Povo na perspectiva d.e utn confrontamento violento"coa o seu inimi-
go dê;: rno:tat:., ',' . ' :

. h) Xm P:- l:i c"'-l a:: I
Sà pm gcral ,o artrg'o em causa não.,e.pforua d.e exxos fund.amentais, já o mosmo se

não pcd"e afj:L.ma: q_uar:.d.o se analisan certo tipo d.e afirmações em ospecial. [ais ce
m^o

I -. :in:rpjrí] ,. *,:,iamos d-e Revolução,.. nea mesno a hip6tese de aceder ao pod.er pola
4 Kú! !n\*',

v; a paci--i'icatr,
r O: qie u' :que sc p::e-i;enr1e com esta afirmação?

- Que neste ücne:lro 0 proletariarLo e seus aliarlos pod.cm atingir o pod.er e instaurar
a d.enocraoia popular pela via pacÍfica?,.. .-

- Que isso acc'n'aecet:â no monento hj-stôricô erq que a maiorj-a dos países forem socig
listas?
E certo quc nr): tcrnoà a catteza d.e que se ruão pretenrle defender, para o nomento

prescntc, a t:raiisigão r:acífica para o Socialisrno, raas entretanto tal afirmação abre -

ás port"-e a t;d-as às in'.;e=pretaçõcs eue * queiran d"enominar d.e revisionista.
Se par outrn iad.o se rcfere, como entendermrs, ao momento hist6rico acima alud.id.o,

pois a falta d.o preci.siio e cLazeza não pornite ta1 conclusão.
2 - ttQuemr como fabem os revisionistas, agita apenas a bandeira d-a transigão pa

cÍfica. como fortna d.e atingir o Socialismo é que age como insênsato..'rr
Antes demais os revisionistas cá d.a casa não falám apãnas d.a tttransigão pacÍfi-

ort'f:,.qrrá"d.o d.esmascarad"os perante as massas, falam aemagogj-camente d.a rõmotã hipó-
tese dc se:f ric.e,ssária a violência revolucionáiia para a tomad.a'ôD''pod.er.

Por ou'bro Larlo. o tal- apenas parece quêrer .sugerir que os comunistas ora agitam
a ba.íd.eiÍ'al d.a -ü:ans:.ção pacif ica ) ora a da violência revoluoioná,rla, consoante as
situaçõos concret:s d"e manento; esta afirmação vem confirmar as hip6teses levanta-
d.as pela ailr*o:iic: e dá azo a que se considerem os cormrnistas uns refinad,os oportu-
nistas;.

Senão vejamos
No nomenio pre;:ente ê'üma traiçáo agitar apenas a band.eira d.a transição pacÍfi-

ca, :'Õu' ê ji r,-na traição' cóLocar a questão d.a tomad.a d.o pod.er pelo proletariad.o a-
travês d.a':hip6-bese da via: pâcífica? ' '

E esta afi-:'nagão -ba:nbôm pod.e, e'sê-Io-á,r?tyô d"e ataques oportunistas tanto mais
qr-ranto for"li-gai).a à ânt,eítori ou sejar'rrrle.m:;rnesno a hipótese ôe aceder ao'pod.er pe
1a rzia paoífíca"rt '7t



3 - Analise referente à tragêd.ia chilena é, a}ém d.e errad.a, um pa§so ênorme pa-
sso enorme para o oportunísmo:

- Primeiro porque d.á a entend.er que as massas popula:res tomaram'o pod.er pela via
pacÍfi-ca, o que não é, nem pod.ia ser, verd.ad.e; '

- Depois porque as massas populares não tinham d.e se prevenir rrpara a eventuafid.ad.e
d"e ter de prosseguir a luta atravês d.e uu:a mobilização popular armad.a contra o po
der d.o Capitalrr, mas antes tinham d.e se prepa;rar paxa a cet1,eza d.a necessid.aêe d.e

tomarem o pod.er pe1-a única via possivel, a insumeigão popular armada.
0 que sê quex dlzer é o seguÍnte:

- Ao Povo chj.leno íi:"punha-se em pri.meiro lugar tonar o pod.er pela únia via(a luta
armad.a) instaurarrd.o a d.itadura d.o proletariad"o;

- Sô essa forrna d-e Estado permr'r;lria ao Povo chileno preveair-se contra tod.ag as e

ventualiôad.es d-os ataques contra-revolucicnários d.a burguesia. -
i"t" ãi""0 ê "o"*"*tô tata;: em i'eventualid.ad-ãsr' À;p;i""d" uma vordadeira tomad.a

d.o pod.er
Àqui se franque:.a o portão ( f ) a interpretagões revisionistas sobre os aconteci

mentos d.o ,Chil"eó .

Feitaaaná].iseaoarti$o,1-evantam-seaSeeguintosquestões:
a) Como funciona a d.emocracia na equipa d.e Red.acgão d.o G.P.?
l) fcr ond.e and.a a vigilância revol-ueionária, o àontrole do C.C,, sobre tod.os os

artÍgcs que vôm a púb1ico?
c) Qr.ra:-s sãd os métoocs d.e trabalào utilizad.os na elaboração do jornal que 6 a

lmos rrara a brÍtica e auto-orítica d.os camarad.as res-,".. Postas estas qr:estões, apelamos para a brÍtica e auto-orít
ponsáveis, com insistênc j-a,

NOTA - No suplemer:to so';:i:e trMilitares Antj.-fascistas presos em Mafratt, faz-ge uma
Iamçjntáve} coi:rfusão sobre o conceito d-e i.mprensa popular.
Concre'i; i zand.o:
Consid-era-se riA Verd-ad.err, r:0 Proletário Vermelhotr, a rrFbonteirart como jor-
nais populares. (N5o esquecer que, a16m ôo mais, a pag" 8 d.o mesmo jornal se
d.iz Ere a LUA^R.r' PRP-3R, são grupos rad.icais-pequeno-burgueses e trbombistastr).
Por.out.ro lad.o, orrC"F.rl e o ttla d.e Maiort, embora jornais progressistas, e§
tãp bem :-oirge d-e serem jornais populareso

II - ILHA nO PrCO - AÇORES

rlm d.lsousslo col-ectiva levantaram-se algumas questões respeitantes a este artigo,
umas d.e carác-i;cr gc:aI, outras d.e natureza particular"

1) Ie carâcte: geral:
Não se vislumbrám claramente os objectivos d.o artigo:

- Pretende-se acentuar a }uta anti-fascista no Pico?
- Prelend.e-se concluir que no Pico já'-oxiste Med.icína Popular?
- Pretende-se, em d.esâcord.o com a linha d.a OCIIP no que respeita a trabalho d.e mas,

sa§, àpontar este câBo como mod.elo d.e trabalho potrxrlar?
- Protend.ep-se outros objectivos, oli os referid.os em conjunto?

2) Ie carácter particul-ar:
Passamôs a analisartagora algugras afirmagões d.o artigo e as conclusões que se d.g

preend.em'd.o mesmo
a) "Na Ilha d.o Pico, a lu.ta já vitoriosa, pois o méd.ico 1á ficará continuarr...

A luta ê d.o Povo, au d.o lvléd.íco, isto é, é este qltem lidera a d.ita luta e Ie
va o'Povo a reboque? Scgund.o o artigo parece que sim.'1..--.!-,'' Então a luta do Povo ê |tvitoriosarr sô pr:rqüe o méd.ico 1á fica?'Õ'Povo lu'uou para oue aquele 1â fj-casse coao'méd.ico(luta justa), ou como pte
sidente d"a Câmaz'a?'b)' A luta d.o Povo do Pico é contra o fascismo, ou d"e apoío ao méd"ico, ou aquela
trava-se slmplesmonte apoiand.o este? (mão esquecex que a luta 'rNa Ilha d.o Pi
cor a luia já vrtoriosa, pois o méd.ico 1á fi-cará, eontinuâ...rt

c) Então no Pico, como resultad.o d.o trabalho d.o méd.ico ("trabalho abnegad.o d.e

organização de estruturas saai-tárias ao Serviço d.o Povorr) ;á existe Med.icina
, &o Serviço d.o Povo? Piors como resultad.o. d.o trabalho d.o méd.ico? Por ond.e anda

a capacid.ad"e crj.ad.ora das massas, uá no Pico?'
d.) É estrar-ü:a a afirmação de que, referind.o-se aos méd.icos progressístas, se

ga que rrÀ maior parte d.eles foram 
" !& comunistas"rr E)atão os mêd.icost quê

.,, s\L-)

d.:
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bram üns tostões para o sustento(o qr-re não é o caso) são por isso cómunistas?
e) Ontão na 'tfábrica Martins & Rebelo que jã não paga o Leite aos camponesesi po

bres há { neses nea aos operd.rios há 3 mesesrr, vai agora travar-se a luta?
Qpem a vai.'lid.erar? 0 méd.ico? O.:.al o ôbjectivo a atipgir?

:.'f) Porque razã"o tal notÍcia"não foi pubtioad-a em rt0orrespond.ônciart, mas em tfO

Povo em Lutarr?
g) Ond.e se foran buscar as fortnas pequ-eno-burgu.osas d.e expressão comoe I'um jovem

méd.ioo plogresslstatr, 'rEles d.eixaram o seu nome gravad,o no colação d.os opri.mi
d.osr'?

AIén d.estas; ainda out::e,s qucstões se colooams
a) Os camarad.as eabem que há nptiioi-ac d.c lui:as d.e fábricas, que o jornal esteve,

sa}voÍê::r.o; parp" te::1{ pâgínas(o""r folhao) e sa}u com o número usua}, e o GP
pú.blica'.'ma no-bÍc:'a d.c apoio a t'.m noéC"ico e esquecc aÊ Iu'la.s àe fábrrca?

b) Os cama:rad.as sabe;r: !o: i::tornrid-j-o ri.c 2 elemeirtos d.a cêIu1a, que o méd.i-oo ern
causa se tem oonportad.o como un ref inad.o oportunista, nomcad.âmente'elonseguiur
no' a:ro tra::sacto, ir para os Açcres a'üravés d.e ourüas nos Mj-ni-stérios fascis
tas, com o ült:-co fim de cs3ap3: a tropa e agora? sem u-m mÍnino d"e inforrnaçãã,

o) Os eanarad.as sabem, -lamb6m por in'oermôC.io d"e 2 elemen';os d.a célula, que aô
' nêd.ico em questão foram muitas veues postas hipótoses cle trabalho, ao que o

d.ito ,n6d.ico sempre se esq.ui..,-or. sob o pretexto cie que a priitica é para úns e
,r., .a ieoria paxa ôr-i'.''os, e agosa o G,P. apoi-a a questão pessoaJ- d.e um méd.ico

que wotam p'ara pre:iàentc d.a Cânara?
Des,l-e qrr*r.áo o C.p" apcia eleiçõcs d.e oresici.ente d.e cámaras?

Aperanos pala a cri'üica e au';o-cr:í.-bj.ca d"os camarad.as reaponsi,vej-s,

i Saildaç-,ões Comunistae

1.8 d.e }ezemtr:o de L974
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RESP0STA h cRíTtcA Á\o 'G, p," 3rn
Camarad.as:
Apôs a ]eitüÍá d.a vossa crÍtica ao no 34 d.o''G.P", ach.amos que dovemos, não só

respond.er aos probldrnas cLe conteúd.o que levantarr, como tambõm aclarar entre n6s a1
guns aspectos ief,atÍvos'ao uso d.a crÍtioa entre contrnistas.

Para os corouni.stas, a crítica e a auto--critica são um estilo Ce trabalho, a ar-
na fund.amental" que pe:rmite tirar 1ições d"as derrota§. e rLas vitôrias, À luz áa teoria
marxista..ieninrs'.,a, a crÍtica c a auto-cií--iica são a cond.igão d.e uma activid.ad.e mi
litantc jus';a"

No processo ilunidLade-crÍti-ca*unid.ad.etr, os.comu.nistas saen reforçados para novas
tarefas, cGmp:cend.cn os selr-,s ê--,-':oc e ultrapassam-l3os, Todo o com.:.nÍsta értfranco,
Leal e honcs'üo:;" Eccanoteai'a.íi d.ivergôn:ias não é processo d-e trabalho. Falar pei*s
costas ';anbém não.

Con respeit,l a is-io estamos tod-os d"e acord.o e n6s recebemos a vossa crÍtica com
verdad-e..:.'e alcgr:-a" l{aí., d.o po:".tr: r:e-r'"-sli;a d.o avanço c1o trabalho, a crÍtica d.e nad.a
ad-iant cr:-,

'l\ia. veid.ajc, a vosse crÍ-:.ica, pa=a aIém d.e não ser justa (particularmente na 2s
parte) como ?ere ;nos me:i s ad-ian-ber está' escrita nurn ostilo que não 6 ad.míssivel err
t:ie ca'maraclasi l,[and.areui--nos perguntar, por exemp]o, se protend.omos d-irnr]gar no jor
nal um oxemplo contrâ:'j-o à lÍ::ha d.a OO1\ILPf não ó crÍtica, é brincar co, á crítióa-
e paiece quase pro",rooação! Se houvesse ao jo::naI ürn d.esvio gqarro â línha, a vossa \,obrigação enqua::io cana::ad.as era 'tr"avar connosco luta id.eo16gica, esclarecend.o-nos
d.e porc1"'re era L:ri üosvio, atô n6s comr:reender^mos e nôs co:rigirmos ou nos mostrar-
mos como 'b:raid-ores e,cabaüos.

E claro q-rre nes'be caso, essa d.enonciração;
tecria Itr*L eja i-mpossivel, pois a crÍtica nâo
o tentam. As vos;as a,náiises não exisiem, as
terrível subjectivicho e tud"o Ísto enquaàrad.o
cessário e i.i:correcto entre camarad.as"

N6s somcs pel.as vE::.d.ad.es duras e contra a harmonia sea principios. N6s somos a
favor d.a lu-ba ir-aeolrjgica, mas com um objectivo - o d.e tÍra:, 1ições, Vocês camara-
d.as, não tiram uma única .l-ição d.a vossa crÍtÍca"

Feita a anâlise clo artigo sobre a vir:}ência, os camarad.as põern-nos algumas ques
tões sobro o fu:icionarnento d.este organisno, Tais guestões, no entanto, nad.a nos a-
d-ianta:a;a de::io;.o, :'l.em sequer procuraram ad.iantar qualo3rer coisa d.e úti1 para o a;-
vanço d.o r:osso trahalho" Que exÍstem problemas tod.os nôs sabemos, Eo maior proble
ma cia Red.acção ó o d-e saber oomo irá;-d.e resol''rer tod.os esses problenas,

LTma d.as naneires pa:a es';ã*ôFganismo funcíonar melhor é a colaboração activa d.os
organisuos méd-ios e d.e base d.a nossa Ürga:riízaçí.t>, para a qual temos vind.o muitas
vezes a apelar. Pedinos e contir:_uamos a pecli:r: .-
1 - CrÍticas el,a"boradas ao jor::aI;
2 - Análises _F§._r.ti!as à situação e às lutas d.ese::yo1v'id.as em
3 - Relatórios sobre a aceitação d.o jornal pelas massasi sobre

u.ma clas suas secções;
- Relat6rj-os sobre as necessid.ad-es d.e artigos para o jornal;
- Propostas d.e arti-gos para publicação;
- Melhoramento d.os processos d.e d.istribuiçã'r, vend.a e pagamento"
A vossa zona até hoje s6 mand"ou esta crítioa, Não é suficiente, cariarad.as: prê-

cisamos d.e mai-s e melhores cr'iiica.s.
Àchamos signrficatiro que a dnj-ca crÍti.ca que mand.aram se refíra a um número d.ojornal en que vem fooad-o um caso oue se passou com ua ind.Íviôuo contra o q1ral a1-

guns d"e vocâs, camarad.asl tôn preconceltos subjectivos. Posto isto, passamos ao con
teúdo.

SOSRE À VTOLEI'JCIÀ

Canarad-as:
Artigos como o ttSohre a Vio-'l-ênciat? são o resultad.o d.e uma linha segulrla, no G.P.,

que d.efine a publícação d.e tex-los d.e d.irrulgação da ]inha marxÍsta-leninista. Não
nos parece qu-e fosse d.i-fíeil, para qualquer camarad.à ou at6 simpatizante, perante
a loitu-ra atcnta e crítica d.o mesno, c1assificá-1o n,essa categorj-a" Esta nossa opi
nião baseia-ce não só em dad.os subjecti-vos (o qu,e nos -Egr.qcs.), mas também om d.ad.oã
objectivos(ne::hum outro camarad"a ou organisr'ro pôs at6 ffiúl'dúvid.as sobre os objeo
tivos d.o -Lc:rto) , 

?7

com ,base na análise política e na
é justa" Mas os canarad.as nem sequer

ligões que ti-ra: d.o texto sofrom de um
num iom a-:rrogante e agressivo, d.esne

cada zonag
a aceitação cle cada

4
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Estrarüamos por outro lado as três hipôteses que vocês apresea-ban, que não v'eulos

obed.ecerem a nenhuma ostruturagão ou Iógica de pensamei:bo" O.rand.o se apresenta num

texto teórico (dentro d.as suas linitações) a teoria i,{-L, com iaso pre**encle-se e ob

tém- se o d.esmascaramento das posígõeã teár:-cas que se opõon olL se desvi.am d.o marl
xismo-Leninismo, alêm d.a id.eia sempre presente(d-e ou-bro modo n-ão a d,-I-*v-lrlgarÍamos

cogro jornal comunista) de que o narxisno-leninismo é una teoria senpro jovem e cien
tífica, portanto universal 

"(para 
tod.os os momenios his-btiri-cos) , 

.

Send.o urn textq não ss pretend.e corn e1e fazet anailisesl i1a si-luação porÍ blca actu
aI nem 1ançar palavras de ord.em concretas, mrs Íc:!.-neaer un:, t;a;:e a nÍve.']- d-e pri-ncipl

s o-s " "orr""itou, 
que permita justificar as aná,lises feÍ-i:r;s o ac pa--,.;;;ras de ord.en da

' d'as' 
escolha d.a oportunid-ade d.e d.ivulgação obedrece a c::t-i;(i:j c:. Eu-iic 'bexto flurgiu eu]

, resposta a una sórie d.e sugestões d.e camaraÔas o.ir:!e aoll.,van -'.n;'o::t:,:,:'la apa:ecer no

G.p: a posigão ôos conr1mistas sobre a violência, d.i.l.r"íl es Il'r.vocaçõas C': burguesia
(revisionisno incluÍdo) a propôsito d.o ?tte-rorÍ§no:) âa t'c.::'';:-'ea::-crll;orC-3tío

Conclui-se d-e tud-o isto que:
1 - Havia d-efinição clara d.o objectivo a ati.ngr::g
2 - Havia consoiôncia clara de que existe naã ni.scas ':onr'::,:,Jo s,u"il:e o Çl-Je é a lIio

lênc ia revoh-,-c i-onária ;
3 - O artigo serviu a várÍos camarad.as pare avaní-31 con cl.i-sci;.;ltjef; com simpatizan

tes ê as massas sobre a nossa l-inha polÍtica e pala-;:as cle orúen oomo a d.e

C'.4.4.Fs., o portanto para d.esfazer un po:oo oa cc.ni":são;
\- 4 - So os eamaradas não usaram o artigo como insl::'unenio J.e'1,:ra,l':,1-h-o, d.evid.o a: Írão terem conscguid.o nuRca ponetrar ncs o-hjectivos -u,.';:ncl.i d.o ar-bigo, isso

'". não se deve às insufÍciências do ar.-;igo(çr.e ocro üs::ip::io; car:zrad"as afi-r-
[ran, Itnão enferna d-e erios funCameniaistt)? nac eos r:'-5':j-os cana:adas que vi

: pôio, para a luta id.eológica com simpat-r-zan'üe* s e. I k:gac rrrl,s:33.

- 0 carácter d.o texto, teórrco ó neceseári-arae:rte c.t3'iô" expl.:'.,^,,:, iior:o-rl-e !:c.Le não fo-
' ram abord.ados ou{,:r:o,s assuntôs

Não se tra'úa, cono pensam os carnarad-as, d-eiii::capac1dai.:1::ra in-b,:g=ar a l-uta an-
ti-fasoista, nomead.anente a levada a efei-to pelr:s GAAI's, ill'-na lelrúí)Ia d-o uso da

violência revo-]-uci-onáriati" tsrata-se sim de obeclecer a Lin.l, esttui;L'.:l'a ]-ôgicaq':e fem
gue estar presente em cada mÍ.mero d-o jornal e en ca.ia a.::';igo. Un i,exto, pa::a nais
Jü"tor.não-pode.tratar mil e um assuntos ao nesmo ienpo, so,".l tr;o;ra âe acabar por não
abord.ar nerihurn a sério. Falar cla vrolênoia erl §+=a,1 e d-i;:r GAI-i'-rr en p:",:tÍi'c"i1ar nuB

texto com estas caracte::Ísticas, eeria oajr noste rl-;cc, Pc.,: c-.r1;:o le-do, o pr:oblema

dos;G1y1Fs e'd.a relação ôa luta an'bi-fascista cotit -bod.as asrrp:,::oci3,sr?d"o'tl§o da violên
- cia xe\ro-l-ucionária -i;em vind.o a ser insísten1;enen*e i:ra-iaciol o-lcr en tc::-bos c1a nosàa-
Qbgâni-záção, quel no GRITO üo POVO, A título de excmlio, ..:oco::d.;::c3 ac; canarad'as o

,aitorial d-o GP-25, a neclaração d-o i).C" d.a OCMLP, o ar-';i.gr: cl-'GF*32 sob:e os GMFs,
-otc à

- Nesta parte geral-, uma referência aind.a à ezpreseão ';lTtio haue::,io clü'rictas d.e que

'nos enoontramos :lu.r:] períod.o pró-ín"surrocoioilâl-' n o:i
' Apesar do vosso tom categórico, a nós, essa afÍ:nar'.ão l'-e.ranter"-r:os basta:;';,s dúvi

- d.as. Até agõTa, não viraos formulad.a em nenhum d.ooume::to marxis';a*leninista a tese

. 4e'que nos encontiamos, seq_dúvid.a, rrum períod.o prd-insurreooíonal" Sen querer fa-' 
ze1" comparagõos grátuitaÇ-osEnicos que se pronunciarn nesso sentid.o, no elll]o..fa3

, farão,.hÍstári:co e espalbafatoso que Ihes é corm;rn, são os opor';unÍs'uas d.o MRPP, com

a sua:famosa tese,de que Ita bur6çr.resia já não pr:d.e gove.rr,a:e?, Gost,:rÍamos portanto
,que os camàraôas fossem mais explicÍtos sobre €sri1o &s,9ili1-Lio'

Lenine classificava o períoclo pró-i-nsur3ssslor.â1 eoiito se:n.lo o inonento cn qtteitrls
d.e cima não poclem e os d.e baixo não querenrt, o none::-lo em q'!:.e a ni-ló::ra clas nassas
atinge os liúites _ 

d-o insurpr'rrtáveI, o mornento d.a in'Lcn:a laobil:::ação polÍiica d.e ma

ssas contra ro- Soverno e o pod.e-:r d-'r Capital"
'Portugal atiavessa sem dúvida uma fase d'e instabi'l-i-d'aêc po'1i-i;icar que ref'lecte

as contrád-ições dentro d.as fnrças no pod.er e ei:tre estaí,, e 03 nonopó-r-ios por um Iad-o

e as forças populares por outro" Esse carácter espeeÍi-j-co ca nosca situação polÍti-
ca pcld.e ,rir a determinar uma maior rapid.ez na evolugão pe=:; um;, sl-i;uagão pré-r9vo1u
cionária, tud.o d.ependend.o en úItina análise da capacicle,C.e, d.o: ocnui:j.s'bas d.e agir na

ed.ucagão revolucionária CLo Povo e no isol-atnento d.a t:rargãtl lre1r:sj-onis'ba" à med.ida

que d:actual governo burguês for nostrand.o a sua inc;pa;:Cad.e c1-,: feÍ:er face aos.pro
útenas elementares d.as m&ssas pripulares, à raeilid.a que foz' -lcr=naiic1o cla:'a a sua ten-
d.ência natural paÍa o compromisso e pala a cola'boráção c,:n as -io::ças naj-s ::caccioná

');r
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rias e a sua na+,vreza anti-popula:, as nassas perd.erão as ilusões que aind.a hoje a-
limentam sobre a d.emocracia burguesa o d.ecid.ir-se-ão pela via rovol,ucionária- No en
tanto, não nos pasece quo seja ã**r, * situação aotual. Largos sectores d.o Povo conl
fÍam aind.a ne, boa--vontade d.o Governr: Provisílrio e en particular na forga poIÍtica
que o clomina - r: Movimento das Forças Armadas" As Jutas populares, embora intensas
e ;ustasr. n.ão uJ--;.iapassam na g::and.e maioria d.oc casos o con';eijclo reivindicativo sa-
laría1 ou pel-o saneamento" Largas camadas c1o campesj.nato enoontll&il..ee aind.a e§maga-

d-as sob o peso Co obscu:'an-biemo e do caciqllLsno fascista. Ie forma alguma estamos
peran-Le a explosão d-e mozinentaçiíes políti.aas eE] larga escala, expre§sand-o o d.escon

tentamento d,as rrJüâ,s com o porLer hi,:rguês, oolto aconte:rerá::un perÍod.o pró-in§urtse-
coional," Po:r c:.r-b::c l-arlo, a 'r:aigão revj-siontr:ta, cujo clesnascaramento d essencial
para se feva:: en fre:.:te o !:.ocesso re-"'ol-uoio::ário, ::.5o e s'oâ aind"a isolada.aos olhos
ãa naio::j.a d.o Pr).'o, n.tr='io enhora tenha v'i::do coas-ianternente a pcrd.er posi§ões e in-

Por i:,:ld.o :sto, carnara.i-as, o embcra co::siúera,ld"o que Por"l;u.gal 'é un'd.os países que

r.:, Er-tropa l:ei.:llte moll:orcs cor:d.ições objecij--rras e subjectivas para a Re'rOluÇão, não
nos palece ccr:rec'ú3 a vô;se afirmação cobre oÍtperiodo pr6-i-nsu:reccior:alrrque su-
postanen'le esi-a:ríamô:. a 7:Yell" Iun"::ão qu-er Crze::2 cono d e',rid"ente, que n6s alinhenos nas concepções d-ireitis-
tas que hoje p5em lroblemas d-o ti"po tr0 o;;e ê q.Ue e.s-*á na ord.era d,ct d.Ía, o Partid.o ou
a,Rdvqluçãc?t, A nosíja U.nha é d-ecir1Íd.amen'úe a dar feconstrução d.o Partid.o na }uta d.o

aassas, a de fazer seg'.li= en f:ente o pr.ocesso r,evo:i-ucionár'i'o, lntervind.,o.na ,}rtll
d.irigi-âd.o-.a e o::ganiua:d-o-a, e procllrai:d.o-a levar ató às fr.LtiLra.s consequênc'ia§. Não -
é a linha C,o co:rtcnpla2ão r1o movinen"l;o d-e ma,sÊa§: e 1Lo:fecha^T-§e sobre s_i mespQ para
nfazg:,jeoriaite Í:r-.ccc::str.uj-r. o Pa:!!d6tt" Não ó.a.d.o af,astanenio r1a Iüta eq nome d.o
rat=Aso, clo norrimentOrr, Sinplesngnte, o contcü-d.o. ria r:oscár anâ}íse d-etermina ,*? p*1?:
vl.as .de ordem q:e d.amosi a cad-a nor,reri.to. ilai, q.,;e tlma'rpala,lrra de ord.ern'con,q a d.e 'Ô.AÀFs

Çe -Len5a 
=evo-]-.']:1o 

:ntc-i.:ancnte ;üsta c uma ouL;:a {i"o ';:po d'e.rrnilÍc:as popul?Testt
,(qre.o se:::a a ü:rica, adecl:a.d-a a L1n pc:rÍotl-o plé-"i,ns;':rreccicnal) soria orracla e'aventu-
reira.

NO F,,rlIcg-tlB

As crÍticas úos caiurad-..,s nc particular ao artigot;Sobre a Vio]"ênciari, se ben gue

bem intenci-'onaüa;-l e con um cu cutro repa-To jus:to, revelam no essoilcial desconheci-
mento rl-a tcoria "1 crilni-c'"a sol;ro es'ue a6sunto.-

Ass'i ny : px,ocôsrbo d-a frasc lriCuand.D fa.ramos cla Rcvolução víoIcnta, nôs comunistas,
não pomos c.e par-Ia a: :lc:mas paoÍfj-cas de luta, nerc nesmo a hipÓtese d.e aceder ao po

der por -;':La paoíficarli os cnnâ::àiêa-o co::si.d.eram quo ela rrabre as portas a in'cerpreta
ções opor-bunistas c-L1e a qtreiram d.erroninar d-e ::errieionistasr?, pois, segund.o o§ caaa-
iad.asr, con -i;a.l- af i:rlaç."jo p,:e-Lenàe-se que ttneste nomento o proletariad"o e os seus a-
1:i-ad.os porLen -bo::e; o pcd.er por via pac:lfícarr"

§ôs consid.e:ar.1os qr;e a i.n-bcrpretação d.o: camarad.a.s não é justa" E evid.ento que,
para quea -,-ê cad.a f:ase des)-:-gari.a do seu contexi;o, é possi-'rel- tirar d-ela tod.o o tipo
de conclulsõos que lhe apotecer" Basta para tal forçar L1m pouco a nota PaIa n lad.o
quê the oonvém" Com o texto, p:eten-de-se d.emonstrar que a violôncia ê uma necessid.a
de bistórica, inposta pela burguesia às classes oprimid.as que lutam pela sua enancT
pação. Que ninguém usa a violência por gosto, mas poxque a taJ- é obrrgad.o" Quer co:
mo sempre ensÍnou o leninismo, os con'nrnistas prefeririam naturalnente realizar a
transição para o Sccialismo pcla .ria pacÍfíca, mas tambôm que rras classes d-ominantes
não cedem vol.ri.::-üá:':-anezrte o pôÔei'ii.

Ora de -bu-C.o isto, ql'!.o ó rlue se pod.e concl-ui:'? Naturalmente, qu.e o partid.o d.o pro
IetarÍad-o ge d.o:.e p:c!r.:er: -bentlo ern vÍsi;a as duas prrssibrl-i-d.ad.es de aesenvolvinento
d.a Revolugão, o p'r.":,:=t:)a e a ilão-pacifica, g-§gEetud.o para-esia üL-:;i-m?, (que 6 o

que o tex-to afirrna na parie q*n 
"ãornçe 

em "frãÇlã!r;616;"emos â natureza...'t).
'ilüão pôr d-e par-i;e as fornas pacífieas de 1uta, :1em mesmô a hipótese d.e aceder ao
pod.er por via pacif:lcarr, faz parte assj-m d.a iáctj-ca ievolt:cionária clo proletariad.o,
ãor**grrd.a pe.r-o ]eninisno e pelas expe:iências históricas d.o proletariado mundial,
-báctica qu-e se pr:d.e resumir na expressão: ttnão atar as nãos a nenhum raeio d-e 1uta,
usC-Ios'úcC,os cm benef:lcÍo d.a Revoluçãot,. lvlas, como o -bex-bo d-i.2, encarar a bipôtese
pacÍfica r:ão no* prirra c1e nos pleparar-mos para a hipótese violenta. Pelo contrário,
á à p="pr=agão ie-r:ào em vi-sta a realiaação cresta última hipótese o,rre dedicamos o e-
ssencial d"os ncissos esfr:roos" 2S



' Tod"as g5ltas questões se encontram Gxpôstas colt a maior a1,ataza em nuitos textos
d.e M-Ly". e-ãm particular el duas obras importantes cuja leitura e es-i;udo aconselha-
mos aos 

"anoa=ádu,". 
Uma d.=elas d a "."hoposta sobre a lirüa geral rLo Movinento Comunis

ta Internacionaltt, d.o C,(.'d.o Pariid.o Conrunista Cbinôs, oà,1" s. diz a certa altura?
nO Parti-d.o d.o proletarÍad.o d.eve preparar-se para a,s duas eventualíd-ad.es, isto é,

eÍrquanto sc trr-L-epa:.;. ipaÍa o d.esenvolvimento pacif ico da Revoluçãor .d.eve p-roparar-se
prrr,,, d"euenroi.rimeàto não-pacífioo" neve concentrar a §ua atengão na árüua taref,a
d.e acunular forças revolucionárias e estar pronto a cor:quÍstar a vit6ria, quand.o as
con&ições pu*u, à Rer.olução estejam nadu:'as, ou para d.ar duros ccntra-golpes no impg

; rialÍàno e na :,:eacção, quanclo esies .l-ancem ataqtres d.e supreea e acometiÔas armadas'
Se o'Partj-c1o d-o"prãlutariailo nâo se prepa::a clesta naneira, e:itorpecerâ a vontad.eo revoluci'ônária d.o p::ole'i;a::iac1o, desarnar-se-d id.eolôgicanente, e -afundar*se-á rnrma

. si,rüaçã6 d-e conp-]-e-l;a passlvid.aile, em que estar'á d-esp:i::evenid.o polÍtioanente_e-orgân§' 
"u**rrie" 

.l coneequência eerá o en'berro cla causa ievohrcionátía eLo proletariad-oir.
A o-utra o'l:ra a quo nos refe:Ínos, 6 o tli-scr:rso cle En:,re: Hoxha na Conferência d.e

Mosc'ovo d.e 1p6O do: 81 Pariid.os, onde ele d'jz:
. rrO nosso Pariirio co:.:sid.eret o.',-te r:esta natdria nôs d.evernôs preparar-nos, e cuida-

d.osameh*er pa:-a as rlu.as vías, nas sôb:etud.o p:Ja a 'boilad.a do pod"er pela violência:
se estiver*ãs p,.or.tr:s para esta eventu.ali.d.aclc, reforçarenlos a§ nossao possibilid.ad-es
d-e sucesso para o' oeso d-a outra nog aparecer pela, frert'úe'io

Pensanos,quô estas cluas citaçõcs são eluoirlaiivas sobre o que d-ia o narxismo-Ie-
nini-sno sobre estc assunto" Por e-1-as, os oamarad.as pod.ern ver que d falsa a lros§a

:-.conclusão sob::e a fraie rríluanrio fal.amos c]-e Revolugão".".ti, quc ooü ela não se proten
d.e justifica:r a t:ansigãtr pac:ifica par:a o socialj-§moo Pel-o contrârio, o texto é urya

conáenagão d.essa "iec:cj-à re.risionis'Ja, que cot:so sabcn<;s, ergtr-e a banclei-ra de, transi-
gão pacifica cono ncvo p;:incipio ôa es';rateg:i-a rrru.ntliaJ. s 1Lo movincnto conunista in-
ternacionai,

pr:sto is-ic, os oamarad-as poderão..rer o-ue tanbém:r.ão têm razãô::as clfticas 2) e

3) ao arti-go" llo por:'Jc 2), o tallrapey:eJrrnâo'?quer r,uge::ir ql-le os oomunistas ora a
git*, a L;a:id-ei:ra Cr.a "i;ransição pacÍfÍca o:a a cla rrio'l ô:rcia le-.'olu-cionária, conforme
às situ::ções e-,onc::etas d-o raone:r-;orro A nossa 1iràa ó ura só, e está bem expressa no

texto:'é a d.e organizr,l,r o nobiliza,r o Porro na via d.a Revolução Popular, apontando
o caminho d.a'].u-l;a armad.a conr: única for'na d.e alcançar a ]i.berdacle' Simplesnentel es
sa via 6 si:tuosaT corgt) todos os oam:'iüos d'a Revo-l-uç{'o" Ela peroorre tod'as as etapas
d-e qm decenvolvj-ieirto rhalêciico d.o processo revolucionário, que vão d-o recuo Ôas

forças revoluc:.oná:ías eo seu avanço; c1o d"ese:ivoivimen-'i;o pacÍ,fico d.a Revo1ução (oo-
urà ã o actutrl) ao deee:lrolvi.nento::õ.o.-pacífico; da falüa tle experiência politica
das massas, qlc ôe';eimina foL-.mas cie luta atrasad.as à plena colrsciência polÍtica re
vrrlr.icioàá:ra ào Pt-rat q"-:-e exi.ge forrnas ar.ançad.as e revoiucionárias d.e luta, Pala cg
'da uma d.estas fasesr'.::ôs g,rlgntaraos tâc-;icas díferentes, mas o principio es-bratégica
lue nos g.uia ê rrm sô, o d,a.i,n9u;"'reigãô popular arnada" E d-esta forma que, estand.o

jc,rontoÍl para o eml:ego ila'viol.inc' 'r'evo.luci-oná::iar. "reforga::enos as nossas possibi
1ia*an* rLe vit6rj*-1rni* ci'riásq;.1etal'outra 'ura(a pacífica) âbs aparecQr pela frentert,
como d.iz Enver Hoxha'--:i"1"- a guestão Çq.'pâIa,fra riever]-i;ua1rclac1eir, por vôs criticad.a no ponto 3\. não^fe

- remos aqui nais qud"rdúeter-vos d.e novo pera as ôuas citações atrás transcritas. A

I d.ós'canarad.as chiheses começa logo por dizer-: t'O Partid.o do proletariado d'eve pre-
parax*se para as ôuas eventualidad-estt".n A d-e Enver Hoxha d.iz: tt..ose estiYerBos-^

-prqntospaIaestag1e@qFaviavi.o1enta)o,"''Comooscamaradaspod.emfá-
ãitrnentu concluirr*ã-paffié-u-tilizad.a como forga d.e expressão, para narcar a di-
{erenga ei:-lre as duas vias d"a Revo}ugão, e não tem nerüum s:gn:ficado calaqitoso d.e

iiaberiüra ao revisionj-smoÍr" Quand-o *ã euoru.."e um texto i,nteiro, ê cri-mi-r.oso, repeti
po-lo, a:rá}isa,-Io por uma palav:a s6, Recoràanos aos oamaraclas que era esse-o.u.?}i-
io ae'crirlica tima:xiÊ'i:ar, {Lo bar.Co I'ltatos/Vi-ria';o- O vosso espírito d"e rigor é, mui-to

Iôurráve--'t-:, mas 6 aconselnárrâl- que nô futuro o utilizeu üotno airí]a nai.'xÍsta.
Finalmente, o,-uc:::-anos referrr-nos a certas afirtnações lrossas nos pontos f)rZ) e

3)"
No ponto 1), os caina.Tadas parccen d-efender a icleia üe que a transição pacífioa 6

riiávet no mcmento histôrico en que a riaiorra dos paÍses forem socialistas; A n6s,
essa ideia parece-i:os francanren'be espectrlativa e duvid.osâ. I[ad.a leva a. orer que o

triu-nfo ào;oej-alj-rno na maior par-üo dos paÍses d"o Muntlo faça core quo os pouoos paí
sescapltalis'úa,s que restan, pe-.-.cam as caracterÍsticas que torna necessária a tomad.a

violenta d.o pod-er político por parte d.o prerletarlad.o. Mao Ts6-Tung ensina que quan-

to mais aeossad.c: ss ei?.contram os reaccionai::ios, maior ô a stLa ferr:cidad-e. 0 pod.e-
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. rio d.o campo socialiqta apreqsaxá serq flúvid-a o"f:im d.os restos imperialistas que aig
.da se mantenhan: de p6, lilas não levará a un afrouxar d.as atitud.es selvagens d.o Ímpe-
,iialisnao e d.a rcacgão, Pelo contrârio, levá-Ios-á a procurar reforçar aind.a mais os
sêu§.aparelhos d.e estad.o buroorátioos'e ni,litares, o seu potencial bó1ico e militar,

:,úa,,.mtra ôesesperad.a d.o nãr: segujg o mesno carninho d.os reaccíonários de outros paÍses,
::de,,é,ema.gar a Revol-ução no seu pafs e2 no auge do desespero, a entrar se for preciso
e-m.i:guerra contra :os paise,s s<lci"alístas.-": 

mo.ponto 2), o.s cana-:;adas corileçar] por argumentar cofitra a frase rt"'"agitam apenas
á band.ei:*â r1a tra:.is:ção pacifica.."rr, afirnand.o que og revj-sj-o::istâs, quand.o encosta
d.os, à'parede, ,:bambám falam d.o revohrgão

-. ' Camaradas, perá argunci:*o po-l-Íticor esse parece-nos muito fraco e d.e nenhuma uti
Iid.âd.é, Qua::Co se ori.-iic" ,,q-oi o =olr=árnnisraà, ten-s,c em vista a manifestação d.essã
fenôme.ac à eecal-a rini-.e::sa1 e os efeitos d-essa linl:a pala os Povos tLo }[und.o' Entrar
em linira d.e conta Çom ô que alguns rev'j.sionistas §ir*g qrrantlo oncostaÔos à pared.e

só serve para.'lraraj"h;,': tud.o e pill:a nos iacapacitar d.e cl-raloper análise s6ria. Do que

se':tr,aia rnão ó tio r---.rc !,:-.t-u.g a)-gtlns ::er.isionistas, Llas d"o que fazem tod.os os revisio
nistas em iorioli os pa.::3àíão mú::d.o, E o qr.re eles fazem en qrra-tlfJõ parte, quer os

camarad.as quei:ram quer não, é uti.liza: o prrncipio trai-d.o: d"a',;ransição pacÍfica co
mo-.sua es.i;ratégj-a rl:nica e -:,r:.-bernaoioiial, sob a batuta d.cs novos cf,are s d.o I(remlin.

No pon"bo 3), ôs cân?.raclas afirmam que r: texto d.á a entender que as massas popule
.ros'bomaram o pod.irjr,.:r'o Ch.ile por via pacÍfica" N6s afirmamos que só aos camarad.as 6
lque,.o,texto d.eu a'enteirler isso e a noaj-s ninguôm" 0 que l.á sá d.iz é querras forças
populá::es avait?arem ao ndxim.r: ilo',;efieno pacÍfi-corl " Dtr,er isto não é, evidentementer--
d:Lzey q.ie es nr,Í-::iag Fcp,'-rlares chega:an a toBa:: o poiler, mas sr-a .quo avançaram o má-
ximo qêe l-h.es e:a pose:'.vel utilj.zar:.d.o aper:l: o ter=eno d"a llr--ba pacÍfica" Ou não te-
:.ii sicio isse y,1;.'fl;:,C.e2 quanJ-o se sabc o*?-e por p:'esqão poprr-lar, o Governo d.e ÀIlend.e
:tomou meCi.C.as lon-b.:a o :l-nperialirsno amelicano, cltrand-o sê conhocem os enormes avangos
d.o mor,:inen"bc ó,-.rpc;:.rlis qt:re ôc:-rpou as 'l;e:ira: d.cs,la'iifu-nd.iarios, e-bo?. Q que é d.ito no
tex-i;o, d p:,e,::reÍ.ri:::t,: que icso não chegar tue e=a preciso te:: d.ad.o eorpo d.efinitivo
a essas.r.i.tôri-as a-;ravó:,c1a coyrquista revolucionária ôo pod.el potÍtico e d.a instatrg
.ção d.o podcr d.eino.;:á-b:co popular"
',,;.
NOT.&-Enbor;. Íiôc ni1o o,-,qp*-ec::d-apoc c1ua.L 6 a iro,ssa classificagão de ttjornais potrm1a-

-,-.-r- iestir'-achanrs justa a vossa cr'Ítioa d.e qu.o não d.evÍamos ter metido aqueles jor
:,,ifis,is tod.o-s no seoo d.e ttjornais popularesr, . Quanclo muito rfanti-fascistastr.

.;,.'Isso já_f,o::- ccr.r-iqi-c1o no ú-r-trno niirnero, A d.iscussão sobre o que são jornaig P9
.. pula:'es pc'rd.c fic;r: pa:rl, 6:.'-i13 r.rs3"

f LIIÀ D0 i_I.Lc__.4_e 9lIÊ
' SE na crÍtica eo tex';ortsob:,.'e a Violênci-art, se nota a tentativa d.c utilizar a cr
tica oomo a:rma d.e lu.'ba i.,1eotógi-ca scir-i-a, o mesao já :rão aoontece coa a protensa 

"iE*tica ao texto sob:e a luta na ILha d.o Pi-co, ond.e é tLomÍnante o subjeotivismo, a paTe
la, e o mai-s infan-Li1 rad.icalisno pequ"enr>bu::guês" ljste quad.ro coneça logo na 'rParte
Geralrr, oom as pergunftas sobre qr:ais serão osrrobjecti'ros do textott. São aqu:i vá}i-
6as tambéa as consirLeragões que frzemos a propósito d.a vossa trParte Geralrt d.e crÍti
oa ao artigo sobre a violâneia.. 0: objectivo d.o texto 6 bem claro e nuito o mais o
d.evia sôr para cama:radias que com certeza já rliscutÍram para que râio quêremos n6s
Ltm jorna] coraunista d"e nassas" Trata-se d.e uma, luta que aobÍfizou rnilhares d.e qanpg
neses açoÍeanoi con'1.;.a o fasorsnc e oc reacciqndelios da .I1ha d.o Pioo. Una luta im=-
p.ortante, -c;ue i1o travou riuaa zona ond.e trá tralaUro conu::ista a fazet para o qual 6
Êenpxe imporl:a.,n'be o aocio c1o GP e or:C'e ,nad.a ai-nd-a tirüa "rind.o no*;isls6o no nosso jol
nal" Qualqrle.r pe§sLle que não se deixe cega,r pelo eubjectivisno pr:d.o trer que no artl
go 6 a Lu-i;a d.c ?o-"'o contra o fascismo o aspecto prin.cil:al, o aspeoto quê ressalta e

que o néd.ico rão ó nai.s qtte o rnotivo quo fez gerar ossa importante niovinenta§ão- po-
pular "

Daj: quc a 2ê e a 3q hj.pótene qu.e oÊ oana:'ad.as põem para o objectivo d"o texto(tlPre
tende*se oo.rol.uir. q.Lr.o tLo Pico já, existe Med,ícir:a PopulartÍ e t;ketenÔe-ser em desa-
co::d.o oom a -1-i-lüa. d,a GCMLP.,.") não passea d.e pupo clesvi-o ou pior, de provocagãQr: a
que não p.-rectarÍamos, qaalquer atenção se não fosse a infe liz cj-rcunstância de "terem
sido postas por niirtantes conur:istas.
,,'N,o ar.:bÍgo não é fe:ta qual.que:: :eferênoia à existência de Med.ici-na Popular na I-

Iha d.o Pioo" 0 q.r-:.e se d-i.z é que o mád.j-co d.e-serrvolveu um trabaLho abnegado de cria-
J1



ção d.e estruturas méd.icas. e sanitárias ao serviço .do Povo, o que é uma coisa inteira
mente d.j-ferente" Se o qu.e cs camarad.as querem é-onsinar-nos qrre s5 na Demooraci" P11-
pular pod.erá haver Med.:crna Popular, n6s agraàeoemos.attlÍçãor?, mas nad.a apreende-'
mos d.e novo com Ísso. E tÍpico d.a mea'oalid.ade d.o rad.ical bu=gu,.ês contentar-sê com
frases sonci'as sctre a Revólugão e p?etend.er reduuir a p6 -i;uác o que não sejan a'§
rrgrand.es ta::efas" da Revolução vitcriosa" O qu:e lhes é d.ificil fazer é retirar d.aÍ
qüalque:r ensinamento útil pára o meio d.e pôr em movimento, d.esd.e já, a grande má-
quina d.a Revolugão" Ie nada r:ros aEi-ilta a nôs(e muito menos tenos a certezar âo§
camponêses d-a Ilha'd.o P:ico) eaber o-,re ::ão é possivel criar una verdadeira Med.icina
Popular enqua::.rio e;:Ísi:-' o capi-ba1:-smo se nacla nais fc: d.ii;o nem feito" E certo que
temos o d-evei àe c*nbg';Gr as j-l.usõon Cresse tipo que prr,rentl,-:'.'a existiam nas massas.
Mas, mais air.:.d,a, ten,t'r o C.eve:: d"e p:"àstar a-;enção aoc p:oblemas Cas massas, o d.ever
d.e apoia:' quorn i-espe::c1e gc::erogarnen-bc os sou-s esforços :*rm tra];a1ho úti} ao Povo, e
temos o C-e'ze: C-e ap::ove:-l:,: esr"rcs factos pâra levar mais a fund.o a d.erirÍ.ncia d.o capi
talismo. 0u scrli q-*e c.uand.o no'ii"oianos" pc: eliemplo, una ocupagão d.e fábrica ostamos
com i-sso a ca,- a enrr:c::.C.ei qire ;á existe oont;roIe operário nas fábricas, mesmo antes
êe ser' cles';rurC.cr o cap:,-t::1isno?

NO PARTICÚLAR?

A orÍtica aclur:hega aos extremos d"a infelicid"ad.e" E-l-a d total-mente subjectiva"
Esqueçam q1r-ê o titêd.rco <i o inüivi.duo que vooês pensari o releian o artigo. Nem uma d.as
vossas oriticas fica Co pd.

,--- a) De onde el q::e (ao d.rzer q-"re a i-rrta 4.o p?§ pe-'l-a pernanô::cia d.o néd.ico foj- vito-
riosa) se:'r:.f'ere,1'*e fo:- o néd-:co q".r Iiircrou a l.r.ri;a? Entãlo o mád.ico fj-car(objos
tr-rc da n:irl-j-zaç?io cl"e 4.501 pessoas) r:iio é uma vi-br;;rra,? Então o Povo querer que
ele foese hes:-âe::-be r1a Cânara (qu: a-]-i-ás é o aspecic rnen.os focad-o no artigo)não
f i--^I--ô r.; Jr,{ir,rr Por:ou.ê? 0s cama:ad-e,c saborn rqe}hcr qrr.e G Povo clo Prco quais og seus d.e-
sej os?

l).0. tuta cl-o Povo do Pi.co, camaraCas;, ,§ co::tra o fascismo, ccnt:+a a opressão e ex-
ploração capi-balist:. e ut d.os aspaciioe de*se luta for o:eu apoio ao mdd.ico que
'ostinam, Essra, lu.ta -oarcel.ar foi vitoriosa., Uniu e mobili-zou o Povo por um objeg
tivo qr-Le;'-'-!o :e::d.- ainca o da -bomad.a d"o poôer(é certo), aproximorl-o um passo d.e

sce otject:-r,oi
Cama=acLag, qr-1,1 h.Éi d.e rnais rad-j-ci.,L poque::,.p-burgr-rês, d"e mais faLsamente de esquer
d.a que r..e: t'-.io no geral-, nos seus aspectos aoabad.os e nad"a no particular? §ão
sabámcs nú; jri, q-ii-c a RevoJ-ução Poprlar nllo se faz d-e hoje para amanhã, por obra
e graça? Qr:c eI: -ir::i faaeg, aspeotôFÍ e.;apasz momcr:tos, pequenos ::ios que so ca
-ilalj-lam lla:a o 61:i:and.e caud.al d.a RevoLução Popular? Atd quand.o nor:t esqueceremos

'..d-e faze:-'a an.áii-se co:tlreta aa situaç.ão cr:ncreta? ne *ie: os.rários aspectos d.as
coritrad"ic;i,íeg7 g1-5gc a }u-+a viterj-osa d.o Povo, nem o-ile se.ia por 1$00 d.e aumentos,
nem a':::e eej:', pcr tln Fresrd"er."be Ca Câmara., não d uma vitúria. não é um passo or0

! frer:-le r..l Revch:cãlc? Ie fae1,o: se essaÍj vi*ôz'ias parcelares não forem passos pa
ra', a Rev65,-ç,'ao Popula:, a culpa sú nos caberá a r:.ós, conunistas, gue não soubel
mos tj-::ar cl"elas toCos os seus po--i,e::ci a'is d.e elevagãr: d.o nrvel d.e consoiôncia

. das nassas, d.e organ.lzaçáo, etco
c) Camaradas, êi rid.j.cr.r-Lo esta:mcs aiilespond.errt a isto. Ie ond.e é que so infere d.o

. 'artigo qrle no Pioo ;á há ttlled.icina ao ser'vigo d.o Povo't e isso oomo resultad.o d.o
tràbalho d.o méd-ico? Esta vossa 'rorÍticatt é um triste oxemplo d.o brinoar coÍn a
crÍtioa qüe d.e início apontálramos, De rat1icalismo pequeno-burguêsr tão ttd.e es-
querd.át? que se situa à rlj-reita;
No a::ii,go d.j.z"-;c qi-l? o nid.rco clc:er:ro1:rou um:rt:':abalho abnegado d.e organização

.d.e es'i::iltr.r-:as sa:r.Ítá):-'i-a,s o mdd.icas ao serv:ço d.o P<;',rot;. Qi-re isso d verd.ad.e, pxg
Ya-o mais c.o O-uc q:13j,xqt'-e= iti-e;as próconcebid"as dos cama.radas sobre o nirlico, ã
mobil:zaçáo r1c Po-:ro d-o Pico pa"re, que elo ficasse, Po: ond.e and-a a vossa confian
ça nas mlssas popul-ares?
Nôs já dj-ssencs que não é novid.ad.e r-e::Àuma para nôs o facto d.e gue antes d.a Ro-

' volução Popu-'l-ar náo há Med.Ícina Popular" Mas clevid-o a essa gencralidad.e chegar-
moa à oo*cl-usão que não d possivel d.esenvoiver qr-ralque:' trabalho, particularmen
te no oanpo rla l{eàici-:la, t?ao serviço 1Lo Povorr, já é:-'ad.icalismrr b.lr*U* " sinuT
tâneameàte aenjÊrrio d-a luta, portanto clü'ei-bismo" E po: raciocÍnios análogos a
este que'o I,RPP nega -iotal-men-be o serviço oÍvico c1e estud.antes"
Sob as oor:d.íg'de,s d.a d.emocraoia burgrresa e Besmo d.c clitadura fascista, existe um
canpo(naio:: oL1 meno:) d.e activir'Lad.e Iega1 ao ser.riço d.o Povo qrie pocLe e d.eve ser
aproveitado po:r i;od"os os pl:cgressistasr_,o,9 revolucronã:rios e os comuúistas. Foi
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o caso, quer os camarad.as queÍram quer não, d.o ndd.ioo citad-o,,
tL) Porqge d que a afirrnagão é estranha? Reafirmamosc a maior:a d.os mdd"icos p3og3ê§

sistas foran e são corm:.nistas e não d.i.zenos (arltes pelo contrário) que eles são
oonunistas por cobra::en só uns tostões para o seu sustento" Ped.imos o favor d.e

relerem o tex-bo" Muiio me:l,os dlzemos o.ue o méd-ico que motivou a novimentação po
pular 6 comun:sta"
Camaraclas, mais una vc3 apelaracs para o vosso sen'uid.o d.e autoorÍtíca. Quem está
pôr o méd.ico como figura d.omina::*e nesta luta popular e a d.csprezat as massas?
Nôs cu- vocôs? ,Jucn t-..*tená-.:ioanente ee refere ao tcrl;o en função d-os d-efeitos e
qualid"ad.es d.o méiúico? llôs cu vsi':rs"z
Nãp d ci.a*.o, cana.:ad.a;2 qr-le o irdrj.ico aSui pgl:L fgg1[?i qu-e o que há d.e objee-
ti.io 6 um ';::a'l:ai..o cle un i::ciz.r:li.u-o (que é m<íããO;Tãba]-ho esse que serviu os
inte:r.esses clas macsâs, :nd-j-viC.uo qi-le o fasc:!-smo qr-ris afasta:: d.o Povo e que este

,, pro-l;egeu ccno l.r.r-L:, cc::t-iila a::eacçãío e pelas silas ccnqu-isi:"s e interesses? Que a
figu":a ceir-!:a-l- çl o ?o.;'o e a Í:'i:a l.r.l-i:a con'br'a os qlre por 'ooilos os mej.os os exp]o-
raa e h". rnilhan?

e) Camara,üas, nais uaa .rez i:.rioiam o **cz';o e a vosca critica; Qr:.e d.ralo d.e crÍtioa
é es-*a? Is-bo arLri'i;e*"ee en'ú::e ccm;-t::isL:ao? Então por b.aver una refeÍência a mais
prob'lemas d.o Pcvo ôo Pi:o(caso c1a fábric:,)e tira--ee d.i-qso qtr*e quem vai lid.erar

.,'ã frt, é o mdd.ico? E::-Lãn vocôs::.ão acham jirsto refe:rir o:rtro aspeeto(paroebí)'àa iuta d"r: Povo ccn-l;::a o fasci:nc, a exploração e a,oprcss5lc oapitalista? Nós a

. olamos. que una ve:d-ad.eira c:geej-ra, una o-osessão pela figura d.o méd.ico pod.e 1eI'
var a per6;uni.i,s Ll-t.l':i',s e fl não ccmp::cendru: qt.le o objcct:-vo C.csia lrrefcrênciart é -

t, p=""1sanc:-te r.|n L''-',-'4..:;. a li.,. l;a d-c Pc.ro c1o Pi.co ao apoio ac r.jC.ico progressista-l e d.ar-ihc o scu ve-.-'1ade:lro ra:"o d-o acç!'.o -- t1a, ltrba pel-os 1ntereçsos imed.iatos e

fuiu:os àe ioco o Pc.rc pc:'''u-.3';ôs;r.
f) A notÍcil i:-!ic fc.; p:;--l-J-rcall,;, emr?0or::esponriê:rcj-atr, po:que nãc vei-o por carta e é

d.a au-Lo::i.a cr:çllrei-r''a. cla Retl-a+;ir,
g) Gostar:i:nos c1"e ralrr ?orq_lle ê que rr;r f=ases o-rtad.as são forgras peqlleno-burguesas

d.e exptessâc. llôs a:b.ario; q:ue formas;eque,nc-bi;rguosas de'cxpressão são as que
1êrram cm si un úot-:'cüd.o j.dcol-S3ico peq*eiic-bu::g',-rôs, Nesic caso, ::ão o d.escorti-

t'námos" I\Iai; u-[i3. \-r]rZ es"ba c:Í-bica nsrecia era uma gargalhad.a so nãc, fosse triste
, .r;ê..l-a assi:::r,Ca po3 une cdfr',-l.a d,e coraurnis-bas q:r:e air:.d.a por cina no fim apelam pa

Ta a auioc:Íi:ca"
Quanto ao. eeg-L-r.áo g;r'upo c-ie perg'un-Las soJrre es-be i;extot

a) De calibr.e igr::.i. à.r:"ntorjores 4 a pêrgar:'3a eobre o mo-livo qu-e levou o GP a |tos-
quece:-.rr as l.u-i as d.'.: fÍib:"ca e a, publica,:-'r.:.ma:ro-LÍc''a t:d"e apor-o a um mdclicotr. Mais
úo,r, -o"u, -o l:u.L11ç:',;:-vlsno :ê"o vos Ceixa ver o verd.ad.eiro conteü-r1o d-o artigo, qane

-, é, repebj-mo-:l-or i.-n aJj"l:i3c sohrc a Juta de m:-lhares d.e campoileses contra o fasci:jl
mo, Só erse !ac'';o iasteria para, jtrsti:íica::' a inclusão desse artígo, mesmo à.cus-
ta Cá:.:Ío .ncl-':;eão r1e ce:tas ]:,:,;as rLe fábt'icel" O critórÍo quc seguimos foi uú cr
tério'd,c apoio ao t::abalho do ::nplal-iaçã.o, d: a.]-cance ':iacíonal d.o jornal o d.e re -
ferôncia a'ur: l.-,tta de canpc:r,esosq refã::ôacras essâs qt-e i-nfelizmente não são m;i
to abundaatos yro:1oflão joraal-" E ev:-d-ente que? corno tod.o o critdrÍo, não é isen-
to d.e crÍtj-cas, mas não nos !are1]e q.te a r"rossâ: envenenad.a pelo rancor p::-ioâI2
tenha qualqr-ze:r -,ral-j-d.ad.e poJ.I'i'ica para o nosso trabalho.

ulr'rã.iã;fiiliá-,"-s..inte,oscama}ad.asacusam-n,oStl.enãotermostíd-oemcontaasvo§ a

sas informações sobre o |toportunismotr d.o méd.ico. Passand.o por c.ima o quo já está
d.ito o red.ito(r1ue a notÍcia não d de'rapoio ao mdd.i-cot'), n6s gostaríamos de saber
o que é que oe canaiad.as entezrd.em porrire:?i-nad.o oprrrturistart, Do conhecimento que
d-e1e temes, somos l-evaC'cs a concltuiT qua d.e facto não se trata d.e um conuni-sta
nem @e uma pe$Íloa.-,-ser:-i;a C-oe d-efeitos caracterÍs:1'! s6s d,a sua origem d.e classe.Sim
plesmenter ??"ma:reCra§? há contraclições e contrad-içtios. Os camarad.as tratam o mdd.i-
ão "o*o 

um ininigo, e ao fazer :.sso clão pr:c..ras de u.rr lamentáve)- espfrito sectárTo
e unilatelal, O mód.ico, Çr.er q;;6iran quer não, d um ind.ivÍduo estimad.o pelo Povo
d.o Pico, ou rie ou"b:,:a forna:ãio'teri-a ha-rÍd.o a luta que d relatada no jornal.Quer
queiram quer nlo, o n.id.j-co dese::-rolveu mesmo u.rn trabalho útil ao Povo 1á no Pico,
Se e1e metelr cunhas ncs r0rnisté::i-os fascistas para não ir â tropa, j-sso só prova
que eIe não era um re."rohioionário cap)az, de rr pa;a c Exdrcito -l-r:tar pela Revolu-
§ão e d"esertar:ovol-ucj-oná.riamento com a:r:roas e nuníções. ]Io entanto, isso não ctrg
ga para o c;.as:lficar como i-nimigo, como con-iriârreyolucionárj-o" Nós não pod.emos

exigir a tod"r:s q.r:e eo ccmportem oomo xeyol-1-1cioná,rj-os consequentes, sob pena d.e Í
?1É, 's



solamento totaI" 0'que podêmos e'd.evemos.f,azer d d.ar proVas tLe unid.ad.e com tod.os osproglessitas(o que ô o caso), educá-}os e criticai*hàs fratenalnento os geus d.efeitos o aproveitar d-os seus actos o que interessa ao Povo e à Revolução.
c) nito isio, tanbejm es-i;a pergunta-*crÍtica não tem sentiã":-s; "-iàãi"iduo se recu-

.. ,sol1 a ser militante, é porque vÍu mais ol.aro qlle os camarad.as que nâo tirüa qua-'lid.ad.es pq,::a ta1(isto entre or.a.tras coisas que só pod.eríamos analisar com plen'o
cophecimento d.e causa),
Pot outro Iad.o, o GP não apola a qu.estão pessoal d.o méd.ico votad.o para hesid.en-

te ,Êa 'Câmara, 
mas sj..m a questão d.a Iu.ta d,o Povo por uma coisa q,r" 

"o.rãid.erava 
d.o seu

ç interesse - r:m joven mdd.ieo progressLstal cuja aãtivirlade serviu o povo - "o*ol"ã--\r sidente d.a Câmara
x.§peramos qr-re vos baste isto.

SAUDAÇõES COIVIUNTSTÂS

A REDACÇÃO NE ''O GRITO DO POVOII
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SOBRE É\ RÊSPOS TA DO 'G,P' [T

r\O§§iÀ 0F?íTtcA A0
CAMABÀDAS:
Depois d.e termos lid.o e anaLisad.o demorad.amente a vossa resposta à nossa crÍti-'ca ao G.P, Í:.únero 34r querenos esclarecer o seguinte, em primeiro lugar:
1 - Tentámos utilizar a crÍtica como arula d.e Luta id.eol6gÍca, à Lwz d.a teoria

M-.ri
2 - O ncsso objectivo foi o d.e colaborar com a Rpdaogão no sentid.o d.e corrigib

d.ote:minad.os emos que ncs pareoiam ter sid.o cometidos;
3 - Enbo.,'a consiclerand.o que nétod.o d.e trabalho util-izad.o nessa altura não foi o

mais correc-i;o, a nossa crítica resi"rltou de um esforgo d-e trabalho coLectivo
a nÍ";'ei d.c o:ganismo.

SOBRE A VIOLÉI{CIÀ

Na generaiÍd.ad.e conco=d-amos oom o conterlti"o das análises e crÍticas feitas no de
correx d.a .rosga rosposta:
1- Â quesião d.a ,tDefinição clara d.o objectivo a ati-ngi"rr,:

Consid.eranos que as hipóieses por nós fevantad.as quanto ao mesno, não se justi-
ficam, pois o que cievíamos ter feito era partlr d.a perspectiva d.e que o texto era
teórico e rri?-ecesoáriamente curtr:tt, tentando assirn analisar os seus possiveis errosi
seguind"o esi;e raciocfnÍo d-anos tazã,o aos camarad.as no qu-e se refere aos GAAFsi -2 - L questão d.o trperÍod.o inellrrecionalr':

Não existe no nosso organismo dúvid.as d.e que nos não encontramos nllm perÍod.o
pré-insurreciori.al; esclarecemos tod-avia que não utilizanos a expressão em termos
marxj.stas-Ie;:inistas" A nossa id.eia, ma1 exposta, era a d.e nos referirmos às pro-
babilid-ad.es d.e um confrontamento violento cotir a burguesia no caso d.e se repetir a
tentativa d.e um golpe fascista melhor organirad.o que o d.e 28 d.e Setembro. Assim d.a
mos iniei.::a razã,o aos oamarad.as.
3 - A questão da via para a tomad.a d.o pod.er;

Aqui surgem duas questões, a primeira é a d.as formas de Luta pa.ra a tomad.a d.o
pod.er, pel'a o d.esenvolvimento d.a Revolução, Ae quffiffiGõTIGm nunca tivemos dú-
vid.as, que 'oôm d.e ser paclficas e não paoÍficas, nem foi nossa intenção pôr isso em
dúvÍd.a; a segu::d.a ques'bão ô a d.a tomacla d.o pod.or, ou transição do pod.er das mãos
d.a burguesía pa:^t as ilo proletariad.o, que foi o problena que levantámos" 0a clas-
sicos, assin como os canaratLas, põern a hipótese d.a tttransição d.o pod.erestr por via
pacÍfica em d.etú:r::minarí"os casôsc Cono os camarad.ar: afirnam qrre isso não acontecerá
quand.o a maiorra rLos paÍses d.o munCo forem Sociali"stas, segund.o a hipótese que nôs
levantámos, continuamos sen saber em que circunstârroÍas ó que ísso acontecerá.
4 - Na observação qiue frzenos eru relagão à frase tros revj-sio:aistas agitam apenas a
band.eira d,a ';ransição pactficarl, d d.e notar que sô o;r:erÍamos observar que há revi- -sionistas que falam 1.!{. \.ia violenta e que ê preciso saber d.esmascará-los nesta d-e-
nagogia corrente e que o arti-go oi.tad.o poti.eria ser bom para Ísso, embora coüpreen-
d.amos a f-imitagão d-e ospaço que havia. .e:eremos subllnhar aos canoarad.as que nunca
tivemos dúvid.as sobre a estratdgj.a e a tdctica d.o revisionismo sobre esta matéria.
5 - No glre se refere ao problena d.a tomad.a d.o pod.er no Ch.i1e, como está imp.tÍcÍto
atrás, danos inteira razão aôs carrtrad.as, í

IL}IA DO PTCO - êçORE§
0ama=:adas:
Sobre este ponto nós que::enos sublirüar que o artigo foi oriticad.o por tod.os os

elementos do organismo sea ter l-evad.o a grand.e d.iscussão, pois a tod.os nos parecia
evid.ente que el:feina-ra d.e erros, sobretud.o porque, sendo urla pura notícia, punha
em evid.ência, que iros parecia exagerad,a, um ind.ivÍduo que, segund"o d.oie canarad.as
d.o organÍsmo, -binha un coaportarnenio po1Ítico nu-ito duvid.oso, Esta crÍtica, assim
o pensávamos, iria alertar o G.P. para possiveis exageros d.a notÍcia.

Depois d-o qne cs caÍnal?ad.as nos rli.sseram, pond.o d.e lad.o os aspectos em que os ca
marad.as colocam o probS.ema como se d-e raneor pessoal se tratasse, parece-aos ser d.e
realçar o ;egainte:

Nôs não fizemos u-ma crÍtica em termos comunistas, prÍ-ncipa}mente porque nêo sêr
quer pÔmos hipôteses d.a melhor d.e notíciar esta lul;a, a d.e tirar conclusões úteis
para os comunistas" Fazemos uma crítica em forma negativa, Não instamos os caaatra,.!
d.as, qrre conb.ecian o néd.ico para elabora.rem um relatório porrnenorizad.o sobre o gue
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a

dele sabem"
nepois d.a vossa resposta achamos que ê de notar o seguinte:
Que conoord.anos con os camarad.as d.e que aos coüunistas incumbe aproveitar, d.and.o

perspectivas, apoi.and-o e orientando o trabalho d.e tod.os os progressistas, aquele
_trabalho que eles.d.esenvol-vem em prol d.o Povo, nas irapondo-se un trabalho d.e sintese

:-':e teoriz,aqã,o d.essas e::peri,erncias, o qug aohamos não ter sid.o feito neste casô. Erl*
- tendeaos tanbém que 03 camarad.as d-e.riam ter ped.id.o um relatório aos camarad.as d.o
nosso organismo, que conheciam o n6clico em questão, relatório esse que vos permiti
rÍa ter d.ad.ôs object3-voí] e quê teria evitad.o as,conclusões precipitad.as e subjectT

Em conclur,ãol
. 1 - Achamôs g:.r.e d.ci,'cmc;: ai-rto-c:iticar-i:os por não termos sabido utilizar correcta-

men'úe a crÍij.ca co,iio arma cle luta id.eoldgica, pois apenas apontámos possÍveis
erros Êem p.:cpclriro,s a forma rj.o os pre:renir e corrig!.r,, À16rn d.isso, como $á re-,

' aIçanos, ::.Jo con,seErli.n:o; enco;:t:a.r a forrna maíc jus'la de elaborai-rnos a crfti-" ca, Ür:.tc:te';izanC.p: J-evani;utqos CL:-'yersas b:.pi1'üeses ,relativas a questões para as
quais esta":an .:npij"cj-ta a resposta, con-:o for.ma'c1e manifestarrnos o tlosso d.esa-
cord-o" em,-\re; d.e aoneça:,riaor a anáIíse partinri.o,do côaclusbes qtre nos eram evi--
d.gpiea" Conn<i-(eramoii que, ao res-üo e aó cq,bo, a forma utilizad-a por nós revela
uqa reaqçâo erlccional .qtre nos :-nped.iu d.e sgguir o processo formal d.e crÍtica

.- 2 - Ânálise ao estil.o Ca -Vóssa ,i:espceta; ,

Os cama.:acLa;; :f:r.n[-ü o.rle r:5s pr-c-l;e::Cetnos p:.ovocá-1os, aproveitando o
mo pretex-bo" Nes:.r. orôem'rd-e id.eia,c compararl_nos aos fanfarões d.o ivB.PP-"'d.o cr.r-m:'r-::eso do ]iric:r e Vir:-ato.,À, es.bã proptlsito, queremos frisar a
d.as co::.cLusõcs q c,:.e ,ohegai-s, lenr1;::;a::clo ô que o camarad.a MAO TSE TUNG- bre o ac:,-:nin:
. ,,,.,.". u n ReJ-ati'i-aneate aos qrràrLroo que qone-i;e:i'an emoÍi, d.evemos usar. en gerá1 o

e:suas,To e a;ud.í-Lo a corrig:-:-' üs erltoso O métod.o d.e luta d.eíe ad.o-Ee-uooo c_e p
:tá="-se epenas cn :e1agâÁ àqueics que cãmeteram grài,'es erros u 

""-""orr*u,m a obe
d.eber às instruções, É'a paciência- é neCessá:.ra" E emôneo 

"r""Àiii.ã"-1""i";ment'e as pessoas <le ?íoportunistas?r ou passax Levianamente a rrtravar lutasrr coã
t=a e1as. (C'i-:as Eccolhici.as, Tomo fI) :

A propôsito;lâa.s reicrênciai; áos "orrrá,i.r= aos nossos conhecimentos d.o Ularxisno-
-Lenir:ismo, ôe nivo rccor-Iemos ao carnarad"a IIAO TSE TUNG:

tto. o .Og cor,rr:nil;tas não derren ciesclel:her :rern t:oçar das pessoas que estão po1Ítica
mente atrasaca:" m:rs sir: aproximar-se d.e1as, unir-se , urr,Ár--"á;";;ã:i";-;-;*
cora,jdllas a prrogred,ir,.,?r (Oblas Escolhi-d.as, [ono ff).

t.

: . sA.uDÀÇõESr COtffmlSri.s

6 rl-c i,Lzrço d..e L975

G.P.3{ cg
e ao ban

leviand.ad.e
Denga sio
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AO COIVIITE CENTRAL

:

CAIÚIAR.À}AS 3

'.En fins d.e Janejro o nosso'organi.sno corilcçou a levantar una série cLe questões re
f,.erentes à'nossa participação na,s eleições purà u. Assenbleia Constituintc. Nonead.a-
mente, éranos rLe opinião ri.e que a ft.'3aniàa.Ção não estava a dar a Dirccção PolÍticã
neceseária a este trabalho, o que causava totaL ri.esorganizaçã,o e espontaneismorqug
eram,r,:e;'ifioadro,s por tod.a a gente" A.s crÍticas r:ão faltavam. Não havia, ne entanto,
respost:,s; su:ij-cientec e conc:etas às quostões l-evantatLas.

Por ossa s.!1.;:ra,, surgiu o I'Cornunica.rlo Co:r;unto C.o CÁ3.P(m=1), CCRML e URML SOBRE
Á,S ÀCTUAÍS ITVIR.GENCIAS COI{ A OCMLP,TT A loi-tr.;-ra d.estc cor,runicad-o revolou-nos uma sé
rie. *ê factoe relati-vos ao prccesso d.e unificação dos Iil-L, que d.escorüecÍaraos, e
que nôe levai:"baran c'-ii.rid.as sobre o mo«Lo cono esse processo se vinha d.esen:soLat1d.o.
A aêrescenta::, 'i.mpo::'be Íriear qr:ie r:ais dúviôas.se plr.rü.an aoÍl simpatizantes que con
tr.olávamosr"^por intclrncld-i.o d.e qu-en tonúrros conhecimento d.o aluclid.o comuni-cad.erQuaI
d.cl, .4a sequôr:;ia ilesse processo, propusenns a d.iscussão prioritária d.o d.ito comun!
cado, o canaracl"a controleiro, opôs-se coa o argumento tLe que taI conrunicado era o-
portunista c vc:gonhoso e que a nossa exigênci-a nanifestava tend.ências teorici-stae
que a toclo o c,.r.sio d.e-rian ser banid.as. Passâmos a una ti.iscussão em que o eanarad"a
ccrntroloiro, ao invds c1e particípar na raesrra d.e mod.o franco e,I,ea1, se contrad.ízla,
Itnetend"o os pês pelas nãosrr! ! ! Obriga.d.o a enfrentar as contrad.içõos eü que caÍa,
passou. a. trava::'l.uta contra nôs 'ôomo se d.e i-nínígos se tratasse e não üe casrara-
d-as. Nesta orcien rle rd.eia§, o d.ito canaracla passou a fazet afirnagões antilrnamis-
tâs cono a3 c'.re se. scgu-cn:

, r .que. a OCI'ILP- não -i;i::,h.a nad"a que se auto--criticar, que não tinha nad.a que apon-
ta:: pu-b1.i.eancnte os seus errosg

: eue o,C"C. -linha a'trslla.r| estratégia e a rtsnatr tá"ctica no respeitante às rela-
-:; ções com as restanies ORGAITIIZAÇõES M;1,! !! (rstq quançlo foi posta a questão d.e
, saber porqr:e ra::ão a carta d.e ) d.e Dezembro enviada peta OCMLP aos Cs. Cs.
, d.as outra$ ORGANIZAçõESr' não fora ri.ivutgacla internarnente ).

L:- Que.,a tâc'avca do C.C. era a de d.iscutir e resolver as contradigões secund.ári-' as e m prineiro lr:-gar, só d.opois as contrarlições principái-s, .l. (Ueta ,afirmagão
--. f"oi fei*a,dep,ois d"e ter sl.d.o obrigarLo a conolui-r que as contrad.i-$ões referi*,.,

d.as r:: d.iia ca:r-i;a não assuniam a natureza de contrad.ições princfpais).
, Do tu-d-o -t,sj;o, camarad.as, foj. enviad.o um relat6rio aos Organisrnos supcriore§: bem

cÔ.IÂ-o a acla,cra, r'espcc:Liva reunião,
Como o cor,junto cle "bori"o' este process.o, nos punha dúviclas, quer quanto à confian

ga para com o canarad.a controleiro, qu.er mesno, embora üronos nítid.o, quanto à O"&
nízaçá,o, propusomos nessa aLtura uma reunião em que seria travad.a sôrla luta id.eo- .-
}ôgica sob=e as cluestões que consid.orávanos fund.anentais" As questões oran as se-
guintes B -,- }s a) METODOS }E lrRECÇÃO mI ORGANIZAÇÃO

b) ImloDos DE TRABÀLHO N0 ORG}]VTSI{o
ÀUTO-CRÍTICA DO CAMARADA CONTROL]'IRO

2e - QUESIÃO DA UNIFICAÇÃO DOS M-r

3C - ORfGENS DA OC}ILP

4A-MACIOSEVfRTATO

50 - COUETRENCTA DA OCMLP

6A - AÜSENCIA DE DIRECTTVAS CONCRETAS E SUF'ICIFJíTES PARA O TRABÁIHO A TODOS OS

}TIVEIS

Esta reuniãc, camarad"as, prolongclu-se pr)r cerca d.e 14 horas, em que n caraarad.a
controleiro procurou sistematioamente escanotear as d.Ívirgências, nomead.anente re-
corrend.o ao Boletim Interno no) para üe1e concluir d.emagogicamento quo nós éramos
no fundo critlcrstas e tcoricistas.

Assim, na sua opiriião, aos pôntos nal e 6 respond.ia oabaknento o B.I" aludid.o,
guando aÍ se analisava o espÍrito criticista, teoricista, a falta de compreensão
d.a natureza do centralismo d.emocrá,tico, a preguiça, enfirn a incapaoid.ad.e para itaga

aiJI



3rar as tarefas com firnezatt, vieíos esses generalizad.os em tod.a a Organizagão o

que d.eviam ser sôriamente conbatidos"
Aos pontos no 22 3, 4t a 5 respondia d.o mod.o claro e sufieiente o 0rgão Te6rieo

a sair brevemente,'a ír.oíôsiio, frisou ainde que ôs poni;os 4 e 5 já tínham sid.o a
seu tenpo osclarecid.os interr:anente, apesar d.e nós insistirmos nas düvid.as que cog
tinuamos a ter, Ainda qrra,ntr: ao ponto 2, onde o eoforgo^.pa,3a escamo-bear as questões
era mais evi-d-ente, acabou por nos infr:rmar que o C,C. não tirrlra est.ratógia, neEl

1,áat1:ca d.efinÍti-as pa=a a unifj.cação dos I&-L" (A propósi-tor' canarad.as, acentuamos
hern a flagrante co::i;:radição que reilete vi: o fugão Teõ::ico responder caba}mente a

uma questão pr=u, a c;.:ra)- à C,C, ::ão deflniu nern estrai6gj-a, nen táetica,l! ! )
En LBftLfT4? o rio.iüo orgarrismo ei:viou à Rcd.acção d.o G"P. uma crÍi;íca a d.ois ar-

tigos publicad-os ::o G.P. I::?-),'/tr"

Nos pri:tcÍpio* ôo Fe;'ereÍ:.o liitino fopos b:-'j.nàacLos com un:. h-rj-lhante resposta
d.a Red.acção o-r.re é um -or,..ri -i:es';eur,l::üo Ca foimi, coitlo <5 ev:ter:.d-:r-Ca a noral prolotárÍa e

a aTitrca c1a 0C]{LP
Camaiad"as são -lrata{os cLe;-bo nilcLos

- no.. Reccbcnos a -rciisz critrca con .ie,:d-aúeíra a1egria. Mas uo ponto d.e vista
d.o pvançc cto i;:':aba-1-hQ" a c:'ii;ica C"e nada aÔiani;ou-.rl

-rlSe os üâ.Litâ-i.ârlas rião u.saian o artigo ccnr: inst:une:r-bo de trahalho, ct-evi-d.o a

não terem nunca penet:,"ad.<) nos objcctivr:s últimr:s d-o artigo, isto não se deve
às -i-nsuf,j-crêncÍae d.o artigo, . , " nas aos prôprios oana:::ad.as que rríran no texto
un pretex';o Ce c:itLca,..i1

- rt Iaí ql,r-e a,q hipo*cecs qlie os caraarad-as põe n para o objectivo C.o -iexto" .. não
' pasõem d-e pll::c, cicsvario ou pior, cle p;:ovocação, e quo não p::.estarÍamos qual-

o3l.e: ate::tãc;:r i:5r: foe:c a ii:feij-.? circunc-iânoia cle terem sid.o postas por mi
1í t ani es c cin:::.'.:r-s-;a',Ê, ri

- lrCamarad.aer ê riC.Ícul-o es'l:,':moi a ::eopoi:d-ei: a isto.it
- t'Estir, vos:ar':::Í-Licarró um -Lriste cxenp]-o d.o b:rinc€rr col:t a crÍtica,rr, i'Do rad.i

oal-isnc peqile:.to*bu:r3uêe , tão C'c 'rcsquerüai; cr11e s; situra l'I úilrei"a.rt
- rrllais r1n3 yer es'.;a, crí--li-ca ncrec:..a er; u.ma gargalhada se nâlo fosse triste vê-

-Ia assj.L:ad"a pc:,.rna cô}-lla de conur:istas q.,:o ainàa porointa no fim apelam
parll a auto*c:.'ttica. ri

- rf o " " ltr evicl-cnte q.r:e, oomo -l;od.o o cri';ôrio, não ô isenio d.e críticas, mas não
nos parccs que a rros33, eÍronsnaôa pelo ranco:r pessoa1,, tenha qualquer valida
d-e polÍtirlr, p;rl. o nDcÊo t::aba-1iro?i,

E para encel:'a: com chave clc o':ro, a ReC.acção terraina:
III'SPE,R,XIIOS QUE VOS BASTE ISTO. ';

( po, entcn:Lermos ri.-bj-.|- a C-L-r-rr-ig:çãio e discusgão a nft'e} in-borno d-a O::ganização d.as

questões -'l-evi'.ntae'-as u.ôü do:rnnientos aci-m;:, lefe:'íclcls c:Iu-m segunclr: documento que cn-
viános à Redacgãcr, reiae'üernos ar: C"C. oópias d.e todcrs estes cioc';-nentos, propondo a

-'sua pubhcação no Bol-cij-nr int'-:r.,-o-)
'! Nessa sl-fr.:,-r'a1 ci:u:'::a.àas, recebenos ai:'ràa un outro bon testerqunhr: d.e como o CPP

do Port:r dá r1n ii:::e::"Livo a -boti.os os organirmos para real-izarem um urgente balanço
d.o trabalho. A te::mir:;:.'eose clocume::-;o d.iz o CPP d-o Por-bo d-a OCiVII,P:

rE absol-utamente necessaí:io q1r-e ,',cd-os os organisnos Íie si-.:van C.este tex;o para
fazer o balanço ila situagão, e agarraren cot! firno:a as 'iarefas. QUEM NAO P0-
nE A§.REIA:rt".,!il

Estas e outras questões nos levaraa a oncarrar o trabalho de una fr:rma rnais crÍ
tica e atenta, Dj-a a clia ve::iflcamos o accntuar d.e um lroce.sso que ten vind.o a 1";
gar a Organi:ação para um -',.so1ancnto cad-a -rez rnaj-or" Assirn, vên-se apresentand.o à

iuz d.o d.ia o::i;s que a c-1-and.es*jnj,d.aCe pernitia encobri:, mas o,;:c as possÍbi:l.id.a-
d.es legais da úeiaoc.:aci-a burgucsa põer,r coraple'';anente a 1:ú"

0 opo:-buni,.r:ino canpei-a! 0 elquerd-isno toriia forraas d-o d-esvario! 0 sectarismo cegaÍ
Confund.ir tucLo d cc::sta.ni;e: en con:--.cios da fEC(r:-1) grita-se histêrica e inàisori-
minadanente * Vir.a o Grito d.o Povo!, Vj-va a f'E0(n-l):, Vj.va a OCI'{LP! 0 espontaneis
mo 6 o moior d-a[u:-l-o qlrc a OCttLP entenôe por rr]uta d"e nassasir! 0 cent:alismo d.emt'
crá,tLco, a c:Ítj-:a a anr.to-crÍtiea são na OCMLP palavras vazias d.o sentid.o! A d.is-
tinçãr: entre con'hrad.ições prj-ncipais e secundárias não existe: ataca-se con igual
furór o CIS fascj-siai o PrtCtP eocial-faeci,sta; o MES o a LCI lacaios d.o social-fas
cimo; a UDP apod.ando-..:l de frentista, de eec-b'â.r:ra, etc. , etc,, etc. , . ' .

X a reoons-iruç'í.o d.o PAP.TIIO, iarefa cent::al d.os I[-I? ]ela se fala consri-:antemon-
te d.e mod.o bornbâstr.*o. O qu"c se faz nesse oentid.o, oamaradas? 0nd.e está o trabalho



comunista? Não existe, nen porlia existir numa Organízaçã,o onde as questões ôe prin
cípio e d.ê linha se guard.an na eistonaticamente na gaveta. Na t'Iuta d.e.massasrr Êie
Itforjourt a 06MLP e na luta d.o massas tud.o resolve.. Ond.e se enoontta, camaratLas, a
teorizagão,d.as exper,rêr:.cias? Camaradas, são os apelos constantes à mobilização d.as
aassas trabál.had.orr;í: elte slgnificam a rlossa real implantação nelas? Não passará tu
d.o issô d.e tridfa]Ísmo? Sórá por falarmog ao desbaraüo que somos a va,nguarda que ã
pas§amos a se.r?

ttr.do se rcsl:mc & pDur-câs palavrae, canaradasc

A Õülrtl,P 'üerr L:ma Linha potíirca 'ção i.nclefiníd.a que não se vislumbra
qiral seja. ,-t opcr:l',;u-nj-srno entrou d,e tal mod.o nas suas fileiras que
a d.crina.

Quand-o comcoa.nos a r.ota.:r.ti..d"o i-s'oo, meciinos mal a força d.o oportunismo no seio
d.a OCI{LP" Po;c :sscl, canarad-as, eLabc:rámo,s e propu-semos uma reorganizagão d.e traba-
Iho quo s:g::iÍ'rcav-a a eil'l;rad.a r:.a Organizar-:ão d"e 12 camata<Las que íriam d.ar o seü
contributo pa:-ie o'clêcnaecarame::to e expulsão C.os oport:-rnistas" A vossa resposta
foi, camara4-as, r-uCaren-::cs slmpleemen"le o con-lroleiro! ! !

E:rtref,anto, ' o-,rUàiito .ã.r,r*=Àer""o" t, ,ro="à resposta, iniciár.ros um estudo :maÍs pig
fund.o sobre os crrou rla OCI'.{LP que nos levaram a concfuir que, estando a srla máqui-
na,bui'ocri',,iea na não d.c oportünistas que a raancjam habii-rienie , a nossa p"opouíu
não iria se::ío engrôsser as {j-l.ekas d.o opor-i;unismo" Vimos aind.a que se impõe 

"atodrçrs aquqleo, qus queiem d.evot"ar-se ao Con-*:rismo não sõ sair d.as iileir4s aà OCI{LP
cono emprce::c.eI o asroT csfc:co paro, Ô seu d.esrsascaramento.

fi. isso q::c :'.ere:lc§, !iC's, cànalad.as, n|,o co::fuird.imos o Ylarxismo-Leninismo con a
OCIfi.,P" A ser:';;mpo vo; er:;ziaremos un d.ocr.:lento en quc aponteremôs, analisand.o cuíd.a
d.osame::"tc, os Ccs'uiog d.e lír-ha que j,ntre.nsigen'üemento defen§,eis.

1 vrvÂ o Golnrmsl,toi

2:L d-e M-arço d-e 1975

Má:i"io, Cas1;:o e Carolinr

(
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REI,A.TCIRIO DA CELUIA }E'ÀfunrnÍno

Sr:o;'c a leni-ssi-i,o clc Triis Elener":-'oon d.a Cêiu"l-a-d.e A.r;r-ninÍoRe "l-a-bôrio

I

Iio pn,c;ad.o d---:r 21 lr-c 1.1:.:-;o fo:- ent:lc.q,uc un rcr:'odrio á o:'ganização em que três
militiantcg i-a cer,;l-a ocnr::rista .'l c l.l-;.:r, d.ec'l-aran a sula cl.enissão d.a organiz+.?ã,at por
a c:ôC§i-CreÍercn c::c.:'l:.-.::rsta e q.uc a l-ui;a i.clcolôgica::ão pode se: travad.e, d.ontro d.e-
1a, i.rma ve,x, q.rt3 cs'lá clon.i.rryCa po: cportun:,sias" Comô taI esforça=-se-ão por d.esmas

cara: a ij":'':, o1.:o-l'r":::-ie- Ca O'lt,{LP. :

(j-.a'n,: '. ôr'r-'1, J.:;--!1fi cl-e ire::'bis cnt::cgam c seu :'ele-il;io í;, otganLzaç'áo, d.esenvoLvi-6. ::É-;'.. - l

arn ;l,i l::|i.,:c{i:9á,.i.1..';;-', r:'.;s ;".:.:.i}o c-cs sÍr::pa-fi.rar:'bes 'Lcdo um t:abalho tend.ente a lan-
çar: a cc::iu;.'i,: -: J,:::'.:.::a::Car -í.'r.:'ca: o maicr i:r,lnoro pcsoivel c1e simpatizantes a sair
c1a orgar:.i:ac;'*o. :,:rs'i.c IJiee:itf,,i:. r.nj,c,ria cl"os simpat:-zantes apôs tcr sid.o travada 1B
ta ld.e,o-1.4g-i-:.a e,::cn'ura-se c iosetr,'cl;c irabalho con:;i:i-star e & situação está res- ,

tabel-eci-d"i, a,p3í:13.L üc';:ra1...i.,1ho Cc sapa quo ostes três e,'l-ementos continr:"am a d.eson.,-
vol-vcr

O rclr,io'l':l Íc :-r[:;3::l]c ó aindre n b:,i:"rgo d"e tod-o este processo pois que nes=
te rncmen-;o a, l--r';a i.::olúgi.;a ccn-binua a s?: C-esen.=rolvida e ccntinuam a recolher-se
noaÍos C,a,c]"cÊ, c e i:.5:'-3."4a.1 a ci::gaC.a {e s] grrns ro}a-b6r:-Os c1e simpatizantesr a,§stiln co
mo as co:.::l-r-..J--,,. ,r .r. a.::.lil,r d.: -bolo s:1;e prcccdso que .ce está a d.iscutir na cêIula,,
d.eA}.-i;, E.::;c a',r):'u:íir::(:r -l;em po: fim 1,e.;ar r"; organização oonheci-nento d.este proces-
sor e -c-:'l:,--l-.:;r.,j:- l:.-.-; â l':-.:a -Cco-l-i;icalro ccntid-o d-c ccrrigir, atrav6s d.a crÍtica
e autoiri,t:i:r,.:,r; c::--:: ,--:.;5;,.;.yc e ç;c permi.ti.:am ter-se chegaC.o atê este pqntot

1- Is cl-j-E':,'u.,;,.:õ;íJ or.11; qon3r;i;,n a ::u::§;:: àa cél-ul-a a que.rêm culmlna:: com a d.emissão
d.estes J clcrc-:'lc:; j,:r:rc:-am',-,se ira.rs cu menos en De::enh:r'o, com a entrad.a d.e Ulário pa
ra a oô1i:.1;; ecmu::.lsta cie Àl'.-:* , li-::i;e clenent.o ber: ced,o demonstra ter uma s6rie d.e

id-eia:- e::'i",1 :.:t f::'.ani.o eo cc:;i-,:ai:'-;rnr: tl-c;;tic.:ático, o.Jer como quanto ao d.csenvolvi-
monto e ac c:;-lj.l <.r cr-c br':'caIl:,> co:ir:.nj-s;-;a. E:ta:l posiçõcs cão caracterizad.as pelo
u}tra d-o:c:r;';j.:r:Ç par;' 'r.:rm 1ar1o, e po: pes:-ç,5es ir:acmecias en relação à d.isciplina
par'ci.d-iiria" A2r.:ri:.lo d.,--. c::j-'tica'ac á::t:-gc O-á C.p. cobre a vrolônoia, este elemento
mesnc a::.-i;c;,, r1e o 'i,c: cl-i-:c";L-i;i-,,1o nc o.-"gani-cno, e cono so:rsid-erava o artigo revisio-
nista, a 1.lrs-"-ç.-ir Q:: -bcnou ic,-i. a cl.c se l:ecir.Íla:r a vend-er o jornal , dand.o a palavra
d"e crtien ac:j cin1.,.,'';i-:.,.nt;:; d.c:--.":o vei:dcrem o jornal" Oaj;ro dos pcrntos d.ofend.id.oe
e::a de e1"-io i-.,lei-i,irh;.:::.r.,a-a e-ir-G t:-.ansp;r-:ti:r,r c: caritarad.as a casa após as reuniões(is-:
-bo q.ua::io s,s::'*.;niiies -lc:,:nir.a';.ilm -ba:d.e c ja não havia -iranspor-i;e) pois que se ti-
nia ca:i; :.--o r.':, 1.:,:.: 'i-t:,ns-rr;:'-:-.-'.:'-' cr can.',:'acLac; ii:.cLucívamentc Itdurantc muito tem
po a o:gâ;::a:;ç,'".r .l{.::ha--o ir-i,i}i.::ai"o, e -i;i::iia-se utj-Lirad.o d-o carro para tarefas, cã,,
gan$o'ilclcti. I:'.e:; pc:::eii:c" e nai-s algunas tLestc cstj-Io C,.efcnd.id.as por este eleme:r
ior: for'** na a'l:t-.::'a' d-:Lscu-t j,ir-as emio=a a f,isoussão não tenha sid.o levad.a at6 ao fim]
Àp6s a c"::ítica ao t.P,, su::gc a c-ues-'!ão d.o raovimento I,I-L. At6 af, q11er na ba,so d.a

di-scussdo d-o Pa:"crao, {uer ::as :-::fc::mações orais tinha sid.o analisad.o o dosenvolvi.
mento, d.as discussõestcom as outras organizagões. A saÍd.a d.o d.ocumento d.o CARPTCCt
e UR§IL; veio trazer esta quesi;ãti nqvamentê mas d.e forma d.iferente. A partir d.osse
d"ocumento procrua por-se esi oausâ tod.o o pxocesso o as posições tomad.as pela orga-
nização'eo'íêláç!i.c lf".; out:'ár n:ga::.tiragõos, r:ão no seniido tle analisar profund.amente
e üe foi;:a oo::li.:-:;riA a:: p:r---.çües e e a;ô"tilea cl"a c,rganização em relagão às outras
organtzações, ir:1,:, p3.::.r a pa::tir tl"aÍ ncr ern calr-sa -loda a Linha c1a organLzação d.esd.e
!)6) a':ó hr.jc.

As a.r-g'orl ; c'', c:cg::::i-rc,çic o ., 'r1:-.:ãort con O Corlr-lnrsta ó posta cm causa, assim
como c rl:rooeiÍlô l.ieto: e Viriato c a I Conferência d.a ft:ganização" lTestas reuniões
pxoct:ra pcl"-s^ r-r:':-:: q:es-bões en pontc rinico d.as o:Ceiis d.e trabalb.o, relegand.o pa-
ra'dcpo:Lc,:[Ls,{'s--:s-aas conu-ni-ctas, a plani-ficaçã,o do trabalho contunista e o d.esenvol
vimento S6:r133.!31-iro d.a FEü(rn-L), tend.o cono pretexto C.c que Ísto erâ o rtp:'aticis--
nlor,. A pal C':i-sto começan a surgi: as critrcas mais d.oscabid"as em relação à activi-
d.arle d,a o:r3ar.ti.:agãa, oonlo o e;que::C-'i smo e a falta cle moral proletária na ôrganíza-
ção, e or:o -\rc:cmos oars adiant c ,

A c:-.-ii.ca tlcj-.1; c1c sc.: util:-zad-a conc arna para corrigir os crros, a luta id.eo-
1ôgica d-ei:r: cle ser iu'5a id.eoltigioa pala 'passar a ser ataques à organização, procg

/ra
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rando.-se en tud.o pretexto para a crÍtica. As reunÍões são preenchidas com discus-
sões ÍnteruináveÍs om que se procura jogar cosl as palavras, nuclar o sentid.o d.as fra
ses, no mais puro paleio d.e oúacha e* qúe o principal ô su6sti-tuíclo pelo secund.áriã,
en que os'bes 3 elenei:tos procuran:a,rra,nja=-en tud,o trre.i;e.*to para a crítica. Em 3
reuniões ql.,-e r:ão preenchíd.as inter::amen-bc con es-ies pontos, en qlte o tralalho cornu.

nista é rta pxÜti'':a ab:';ndo::'ado, enbora afirmassen na cdlula qt:e o trabal-ho rro prati
cigmot, cono com desprcro i.h.e chame,vam, a;uançava e con-binrreva a d.esenvolver-se'

Nesta al,uu:a oScga-e res-pos''ca-da Red-acção dcl G"P" .as erÍticas d.a cé}-rIe aos ar-
tigos ttsob=e a Yio.l-ü::::i.air. e r;Ilha C"r: Pj-corr, A::osposta d.a Redr:,cção d-o G.P. provoca
reacções ex'l;rercane::'be..pp.al.cs destc:, J eleuentos, que a par-i;j.= d.aÍ coneçarn a tonar
po=iiões d-c e;:'lc^riica ü;,i'.1a1hc:.;a rj:)x rci:irj.ôes e á f*="= a.!):naç?j?s cono Itisto prg
pLsa ê d-e un.6oJ-t:e'r' rr.ô c:ta â r:ire-"1. p:o"!-c';áriarr, G-iic.
- B* face clic-}o, ::a rcr::-i-ãc i:cgr:.''::'.;c c1a cê1u1a, reunião q'i;c se p::clonga por largas
holasi tod.as estas o-1.-c,:':ije: eão àeietidas: pôr um larLo o c:'j--üicisno e o centrali.sino
d.emoàiâ':;:-cor',as 1:osiçõcs a:-::i-rmiclas pc.: es-"\es 3 cleme-r:tcs nas reuniões, alguns pcn-
tos que p;n11a:: cn oa,:sa ern:.elagãr: il. orga::izagão (O Cor:iun'ista, o:'igens d.a OCMLPTMa

tos e Vi:-iàtó, e a Co;:f::rô::cir), e fi.na.1-mcrte o q-ile ó o t:ahilho corrunista, que era
ehamade Í:p::ir,:;'::.r,:-sno'r c ,:o m,;tod.os üc 'i;ra"c:lho"
'' Id"or..-., iet;'.,ri-io rhcgan.-cc a a.Lgurras concl.usõos ç1to, é inporta:rtc rcgistaj: una voz

que é a pa=i;i.r Ccls: afii=a qtlo comega a, cLesenvolver-re o trabalho cle sapa'- 1- Oc 3 ei"uil:'I'üos rcotlan en';cdaà as clÍ';i-;as feitas à Ii:úra d-a orgairização, â.

linlra po1Íti-ca e cm reLaçã;o ao proces,$o lutatú,lfVz.:iato e à Co:tfe:ôncia" Contudo, e

copo,aáàtro d.l d"ias ;air.ia a ioj-ce e o iÍartclo, propõe-se rlma reu-uião para d.iscu-.;ssãg-mais pr'oÍ,-':::.:1.: Lcr:-bes pc::.ior, e de naig a15pns como,seJe o }lo,rimento l'.{-L em

Portugal . ôr'-.r" a j-l;'lc oc .J eleme:;'l;os estão de aoo:d.o e tncltrsj-',ramentc d.izem que
real.mente sc::j na.i: irlod"r.rt:,-'-o, Jauc:-'a ô:sc:,iss;c en i:orno cia Foice e o Martelo.

"' ' à'-' Quant,: às ;'.-rcli-7iíes elcsiur=á.r, nâij 13c1.'ln';tjesr os 3 cl'-enc::-tos au-bocriticam-sê
cleílsas posi-çõ.:s c iecoll:ece:x !Lre 'úil-eran poai-çõels antj-conu:.,istas,

3 - Xm relelgão à : elpos-5a aa Red.:cç5o d.r: G.P", o:; J oienentcs au--ioorit:lcarn-se àg
posições 'lorns,êas a::.-t:.:ic::nc:it:e: q.,j.3 a F-ed-acção d-o G.P, era un r:and-o de cstudantCs,
à- falta do rlo:ra.I pro'l"ctári-" o ac :apeL d.a c:J"-b:i"ca" Quanto â resposta d.a Redacção d-o

G.Pe.r,.os 3 r:lcmentos cstãc d.e acord.o nq gera1, embora não es'l';ejam d.e acord.o quanto
ao esiíIoy ellctrre-:,'efara a falta d.e mcra.r- prclcLária d.e:r'u=o clr: o:ganizaçãofr polo
que ficararl.ence.rre5lacios d.e red:g:'ir u-ila respos"ba â:cd.acção d.e G.P'

' 4 - Ê+a::';c ao t::e,ialho com',-i.cia, e cste era o po:'b-o fu::d.amen';a1r -e que gstes g
le'nentc; apci-:id.a.;'an c ripraticismctj, chegl--se- à coi:c-l-u-são que há q"le d.esemrolver o l

'bràbalho ccxnu::irl-i;a o l?=opõG-Fro a reorganizaÇão e p1a:ii:ii.cação c].o trabalho em tod.a
?t z,o?-ào lI; cr..Ls:;r-:r;?io rot::e o que ô o pra',;icismo, o toc:icisno e o trabal-ho cour.rnis
*a, es'le.s 3 c-',cir.e::ioif :lc?u-em c'n tod.as as pooições'ai-lte:'io:'ncr:to d.efend.id.as, chegal
-sc á, ocncLt.,:-.-:- ::'s--'u cr;'r:e !rr1.5or 'l;oma-se cci:a te::.-rfa para a scguirrbe reunião a
p1a:ri.fioagã,: d.l t.i',;i.::r1hç r-..',. u","r, t:L=anao es co::cl.lrsÜc:(o brlanço) d.e toüo o traba
lho d.esenvo-1.'';'i,clc i,';ô aq,;1 " Io:i ain.l.i; clcc:"li'lo :lare.-: o balanço e planificêr o traba -

Às 2 reunjrtjss que íle s.Sucirn fúraH q:.r.â.sr; to-ba-Lmente preer;ohidas con o balanço
cto 'i;:abalho d.esenvo-.:r"ii.o l,'i;u1 ,l::'lãc1 i,l-'rc1irârrco p3-a::rifj,car--se o trabalho fu.'i,;:o pa-
ya a zoyra, Discutiram-se oÉ erro3 o avengou-se na oorrecção de algrrmas iôeias erra
das, como seja eobr-e os Comitês Operárioà, c trabalho coúunis'i;a na fábrica, o re--
crutamento e a linita anti-fas.:ista, d.evid.o a algumas id.eias emadas surgld.as no
G!-ÀF da zona.tt - aqrl =*-="r**iõ"", r-;c-a.:a:. c:iipl.cramcntc o.c cciilo d-aa'J.o a en'ben,ier o-ue os erros
anterio,.es te:.i-a:r sid-o co.lrigii'cs, e qrle a crÍirca e au'bocrÍ'bica pod.eria ser utili
zacLa ccno arna par3 ccrri.g.:--' J.: eiros, forbal-ece:i: a unidad.e e ocrrigir os n6tod.os-
d.e t=al::l-l:o^ -f,Igum:,s i-d"ei.ár :.r:adas cur3ii:Ls na p).anificação d.c t=abalho, que esta
va a se: ;'ei'ic cl.: fc::na turocrática, a en-!::aCa d.e un novc canlrad.a(Jcão) para o or
ganisno e â pl.opcs*a d.o fo:riação cle um ülbconit6 em que os J elementos d.efend.iam -
não ter qa1-e pscsa:: pc'}o CoPoP. e que o camarada antes de e::.trar teria que ser con-
sultad-r á cól-,-,-Iar e:'-li:s :,d.eias emad.as foran d.iscuti-d"as já num outro estilo, em que
a crÍtica e a,u'üoc:."í'l;íca folam t-read.ae úe ferma conu:rista,

?^ry- -. 1Na reunião segu-inte, e en que Íria já pa:ti-clpal o camarad.a Joã"o, estes 3 e1e-
mentos sen mais ::.en pcrquâ', aea sequer d"Ís.cu*rr qr-ra1-quer po::rto cntregarn o d.ocumen-
to'têa'quê d"ec'1 e:an tlonitir-se cia e:ganrzaçic.
2 - Apôs a entrega Cesto C,cclrmentc à oi-ga:'ri=ação, estes J el.emcntos centi:ruam a fa
zer tiabalho d-e Jrp, ;::ni9 d.cs ormpatj-zÀntes'd-a orgqirí2a.1ã,o, quer junto d.os camaral'



.eaS,que tinLãm ad.erirlo à FEC(*-f) no sentido d.e os forçar a d.emitir-se d.a organiza..gão. No inquêrito levaclo: a cabo seguid.amente pelos rest.aates carnarad-as d.a céluIa
consre6gilgam:tirar-se algumas ooncLusõos o :cecolher novos d"ad.os para que possamos
ahali§ar jmal's: a. furd.o a actlvid.ad.e saboiad.ora, an'i;i-partid-o e até provocatôria d.es
tes 3 elemen'bos

Em relação aos 3 clementos ôenissionári;osr, foi.*lhes comr.rej-caúo q1le a organização
queria fazet uma xeunião com a céhila, assin como thes foi pog.iôo os contactos com
os sÍmpatiza,'::'tes o oJ d-oer:.mentos. d.a orga:eiza,gão E:e têm em seu pod.er (as actas: d.a
cêIu1a, prcpaganda c oÍ:1 arcluir"os)

Qu"er a rer:"ni-ão, qlior a ir-euol-ução cl"os n:a-i;erÍais fc:-'am i'ecu;:ad.os, scb o pretexto
' d-e qu.e não,ha-;-ia mais ::.ai.a a diseutí: e de que Çs ma'beriais nã"ci iêm nad-a que ser d.e
i volvid..s, Q-ran-Lo à p:opasil::;1a estâo cl-e aoord.r-: em d.evoivê-la"

C o:rclusõc s' " :-il'trafãlUo Ce ripa clesc:r\-ol-'ri.do peios 3 e-l-enenics, MtÍ:,io, Cas"brc e CarolÍna, i-
nj-ciou,*'i;e àe:rcil, àc un nês a::tes da er:;-rege ri-o d-o;r:n:e:.i'6o em que decl:a-tâm a. sua demj.
ssão; Co::'bu.Lo no crganir.smo (sr-,-b-cd]uJ.a) c..:,n'brcl"aC.a por Máríc esto trabalJ:o começoü
a deset:.rc"L;c::-;e já, en fins d.e Janei:'o" Este -i::aha-,ij:o caracterizaÍ,ra-se pcr levar
€i,os §impatir:.:tes a:; Ô.ir,'idas e as po;içôes que estes 3 elementos possuÍaro e a inca

'pacid-ade de respentler às qr-'"ss16es c'ue c; sinpa':izalteO lhos punhan. Âs crÍticas que
os simpatirantes fari-ân sobre o -bralaLho conunista não chegavarn à cé1ula, chegand.o
sômentê as C-li*/rc:.as sobre o rnovimenio M-L, e Llma vez a'tê ttd.e que o artigo sobre a
vLolôncia d-e G,P" era revj-sionistar', e lcgo fei-ba pela sub-célula controlada por

._ Máric, Um Col cama:ad.as d"a sub-ôél"ula d.e Má.rrio, EdUarcLô, em fins d.e Janeiro quand.o
nesse:ôi'gai1:-rrilo-tiâri-o üontcu cond"uzr: a d"i-scrrssão sol;.re, o. Iloviner:to tr,[.-L para ata-
caJR.a c,:ga:::..2i-lçâ.o, cii:;ocrd-c-.r d.isso e d-i.s;o que ,se ià.infurmaz' melhor', Por tal, foi
afaptacr-o- c,c :::g:,nisrno, nunca mais scndo contac-bado pa:r,a as rer-niões. Por d.iversas
-treues f'er pe:'5,;r-rnl.;aüo a Mári.o, que eia feito Co Eàuard-o7:d.i-::,enC-o estc quo o c&Dârê-
d-a era cc::'beic-;ac'-c mas não aparecla às rer.rniijesrl,c qr.:e s.3 ve:i-o a rrerrficar ser men-
-üi:e.

' As pe.gunta,i ê as erí.ticas :ieitasr pe-1-os ;:i,mpati za',:ires so.bre a necessid-q,d.e d.e d-e

:l'seh:.olver ci-brabaho conrr-nista a1ôra d-e nãc c)iega:: à cé1-ula, era d.j,*o pc1.og 3 o191
mehtoo' qüíi a c:ganiz:,çjo ::ão d.aía r.espôi:'oaê .:r , .

D:ran'r;e e:te peri.od.o e principaimen'ce rras duas úItinas seuanas(altura em qlte'se
ti::ha d.coicL:.úc nciificar o estilo d"o trabalho, c plairificer e crganizagão comunis-
ta om A-:,:.:) a cr'.opanira co::tra a o::gaai:ação intenslfica-se a todos os nÍveis,

trl d:rto n-cs cÍ-'irei:i.smos que não há centralisno d.ernocrár,';icoo que não há planifica-
ção d-c traba:ho" q-ue a ne:a1 r:rcLetári.l ti coisa quc não exÍs-i;e na OCI.ILP" Isto;aco3
paiih.ai,.;, ccmí) ocr c:-onrrl"c : c clganilsmo(eu.b-cô1u1a) co,t-iro.l-ad.a por Castro, d.e que -
havia Ele?eÊ c1i-vorg;i:ricias e::l-i.re eie e a crga:rizagão e c-i1c ÍJe rria ti.enitir. Poste-
riotm:::';e cl.:-:; qr,-e i:ão sc. d.eraito por-Íl c"-,.e as di-"'ergãi:cias esiariaxa a evoluir (po,
ocasiãr: c]a::c:,:''iic ic:gl) pc,ra ::.1. r'c*;.l:.ãc segu.i::,.tc D-'opo:' a esse grupo que parasse

- o trabal']ro coml.ilit'bei at<! :..?!aJ,s pcsições, 0 grupo nálo aoe1ta a proposta e envia unn

relatC.i':o c:it:i-canúo as po:ir,tlcs d-e Castro, relatógio esse que não ô apresentad.o na
céIu1a, e q;.:te- já §epo:s c-a donissão rtruand"c }he 6 peJ-id-o nun encontro, se recusa a
entrcgo.r à organ:-zaçãg. O mcsmrl se pascr, rrcs o]gani-smos ccnirolados por Carr-:.ina,

A nÍvei c1a IEC(*-:-), d.e que erarü rcsponcáveis Castro e um ou';ro camarada da cé-
' lulr, qrfe L1.as ú-ltimas 3 semanas se tiaha afastad-c da zana quel- por tarofas que d.e-
i senvolve noutro 1ocaI, quor por não aguental:-cLo o ti-po d.e reuniões que ée passavam

se tinha d.esl1gad-o d-o trabalho r:a concelb.ia e d.a e6fu1a (esta posigão será analiea" d.a mais ad.i.ante), Castrc neese momento respc;rsá,vel- d-a có1ul-a d.a concelhia, cooega-
à, d,esenvclve: o tr'abalhc de sapa, rrineíro a nÍ've-1- indi.iiduel corn os simpatizantes
,nbs crga:tisno:, e dlepois na cc;rcelhi-a(aqui:rm3 semana an-l.es d.a d-emjssão)" B ped.id.o'a tod.as as f:-'cguesras, po: pressâo d.e Cas-L.lo, reLa-ü6ric3 Bm ql,-e so crí';i-que a Dis-
'ilitai C'a :;E0(a*1)" Nc d-ia an.'Lr::ic: ià s:iLa tleniesão, a.conoellr-ial rcun.: atê ce:ca
cias 4 hqi.:,s tl,r- ma:rbàlr. ern que Casiro c 2 simpatizan'i;es(um d.o seu organismo, outro
d.o or6a:.icic cie.llâ::'i-o) i'r.s:aa a s3j.tícar a c:ganizaçáo tend.o ccno argu.mentagão po-
1Í';ica o,tilu'i;a Cc:,uni.sLar! n05,, Àss:.m criilca-se a Jrga:lrzação d.e praticista, espol
taneista, opo:-";u:ri-§rno, eic., criand"o a ccguir una confu.são d.iabólica quand.o alguns
elerne:rios n5o ape,:i.am estas poçiç§es, d"isenüo qrje ai-Í n5o rtsc pcd.j-a analisar a linha
ir O.CMLP, poi.c qr1ç na FEC(*f) não l,-;via c,entraligrio d.emocrátrcc't" Itro dia seguinte,
c, d.ia en q:1e Cas";::o ;e deú:: ie', r:.cvos ataqurs sàío Iar:çad.os, terrd.c Castro 1íd.o a to-
d.os os cl-om:ntos o rlocun:ento em que os 3 eler,roritos da oéiu.l-a se ti:Iham d.emitid.o, e
d.izgnr,.o quo a.3.req a FEC(rn-l-) qLlor a OCI,ILP se estavan a cr.esagregax por tod.o o lad.àre
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crlrê ,id.-.ha;ít^ urrlitoo loo,aiã om. qr.là o*: Írili*a,írbos se ti-nham d-emitiÔo. À a,rgurenta,gão
polÍticar. à análise dos..possiveià erios, ê contraposto o ataque a calúni-a e as crÍ
ii"u,= *rí*, d,escabid.r,", (V.= o d.ocumento que roferã as orÍticá" d? concelhia). Na -
noite seguinte , ê' propcista a d.emissão d.a'oonoelhia. p elementos clemitem-se, excetrF
to,u.r4,. eBãa1,q.d.a q..r." embora não tivesse estad.o d.e acord.o com tud.o aquilo, não foi ca
paz:de,f,azer. frento ao.s atagues e às'posições tonad.as por estes elenentos.' 

Também junto d.os slmpatiãantes, u á=gu*entagão polÍiica para ataoar a OCMLPrera

o ftlruta Connrnistatt v1c!
Embora em alguns locais orrl,nc.rr na5 não fosse mostrad.o, as crÍticas e afirmagõ

es. são retirad.as de 1á,
- Màg este trabalho não se d.esenvolveu só a nÍve} d.a zona, como foi procurad.o jug
to d.e simpatizantes d"e outros loóais e d.e d.iforentes nÍveis d.e trabalho, langar a
confusão", Uma d.as crÍticas feitas pelos 3 elemontos para justificar a falta d.e mo*

ral proletâ,ría, era que o;r.rand.o a Cãrolina teria id.o ao Secretariad.o d.a FEC(n-I),
ninêr6q Ihe d!-isso boa noite, e quo era tu.d.o uma band.alheira, pois estavam uma série
ae ãamàadas a d.ornir 1r-m para cád.a canto. O que na realiôade se passou é que na
noite em q1le Carolina foi â Distr:i'i;a1, esta funcionava aind.a numa casa particular,
e etra a noi*e em q1]e se rceoll:ia as assinaturas para as enviar para Lisboa, e em
que,,a maior parie d.os caüarad.as não d.ornian bá 3 e-4 noitos. Na noite d.o comÍcio
d.e B de Março, Mário e Carolina, tentanr convencer um simpatízanle recuado que mo-
ra nessa oasa, e aproveitand.o-se d.o facto de ele não ter estado presente noe dias
em.,gú_e.,a,,qâsa foi utilLzada, d.o que durante os d.ias em que a Distrital esteve 1á
ináiaiàaa,tir&.r, bo::.rad.o a casa tod-ar'que teria havid.o a maior band.alheira, etc... _
Seguid.amente conride.m-no para almoçax no d.ia seguinte (lomingo 9/3) em casa d.eles, -
onàe 'it."s conti::uam a dizer a mesma coisa, aproveitand.o para atacar a organizagão
(móraI proletária, respôsta G,P", centralismo d.enocrátÍco, etc. ) e ond.e lhe ped.em

pq,ra fazer uú relatório em que relatasse; cottr o d.e1e, o que Mário e Carolina aporF
taüam. (0 camalad.a entietanto d.iscr,-tiu con outras pessoas e não fez esse relatôrio,
oomo não teqe nei-s ccntactos oom eles)"

As crÍt:-cas quc os 3 elementos ütilizavaa.
Dr:rante toda, esta activid.ad.e, as críticaÊi que estes 3 elementos faziam não ti-

nhgm qualquer argtrmentação po1ítica, pelo que para apont* q espontaneÍsno, o prat!
ciàno-e, o oportunismo, muitas vezes recorriam ao rrl,oC"rr na5(a alguns simpatizanteí
abertamente, a outros sen falar no rrI,o0.tt ní:5)ê .

. I maiOr parte clas cr{ticas baseavar}-se na caIúnia, nos atagues pessoais, nas crÍ
t[cas sem pés ncn cabeça e atê na prcívoc?ção,

franscreve-mos agora algurnas d.ecJ-arações d.e simpatizantos, a quom os 3 elenentos

ALÇU1VIAS CRTTICA§:

- ttQue o C,C. são um hand.o d.e estudantes, e que a otganízagão está d.ominacta por o-
portunistas vindos d.o meio estud.antiltt, explicand-o estas afirmagões com as ori-

' gens d.o Grito do Povo e d.a OCMLP.

- rtQre o proceÊso Matos e Viriato não foi correcto, pois que a luta id.eol6gica não
. foi travada at6 ao fim, procurand.o antes afastá-los puxa e sÍmplesmentert.

- rrQue a Conferência d-a argan:,zaçãa náo foi representativa d.esta, pois que sô esti
veram repxesentad.os elementos d.os escalões m6d.ios e superiores, sem elementos -
d.a base. fsto aconpanhad.o da falta êe informagõos'interna, quo práticameate não

. existiurr.
- tt@re não eram informad.os se elementos d.a anterior d.irecgão estariam ou não no CC,

uma vez que tod.os eles tinham responsabilid.ad.ês no golpe. cle Matos/Viriatott.
- !tÀ organização semp:'e .tinha afastad.o aqueles que a zurrham om causa sem travar lu

*a id.eolôgica (Utatos/Viri-ato, Miguell?) Quanto ao Miguel, teria sid.o afastador-
ou antes, o Migu.el ter-se-ia afastad.o por ver o oportunismo d.a OCMLP, ê que ago
ra a OCMLP procurava caluniá-lort.' (Obs. - úiguet, ex-militante da c6lu1a de .Àhr.n"en 74t traiu na cad.eia em Â-

.r. : bril '/{ e posteriormento passor-1 d.ocumentos j.nternos a HamÍro, Matos e Viria
: , tcr, tend.o siilo expulso e actua,lmente'é militulnte do CÁx,P(rn-]).

- trÂ hÍstória da.'casa onde funcionou o Secretariado'da"Distrital d.a tr'EC(ro-1) (ta.rr
CalJreira, moral proletária, etc.) .'

rrqle não bavÍa direcção poIÍtica nom controle sobre a tr'EC(*f).
ttEspôntaneísmo, oportunismo, triunfalismo na OCMLPT' sem d.izotr nêm argumentar por
., quê e baseand.o-§e no ttI,.C.tt sQ).
que a base era colocada nos servigos d.e ord-en e â' colar propagandar para que uão
tivesse tempo para estudar e d.iscutir e para não vor o oportunÍsmo d.a organizagão.
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- Que se
recia.

passava a viOa a fazêr comÍcios, e quê era senpre a nesma famÍlia que qpg

- -Esquerdisno ao
da Revolirção já

- ü:e o G"P" não
intel.ec-bua1.

gritâr itAbailo o Governo Proviôriotrl itAbaixo o Mtr1A[ e rtOs rr"rrio"
sopram em Portugaltt - frases estas d.itas en comÍcios.

e::a lid.o polas massas, pois quc estas não compreend.iam o paleio

- Qre se a'baci,1ra';ud.o e'l;oclos d-a mesna maneira, rneten-d.o os fascistas; o PS, o PC,

o MES, UDP, etc. turLo no rnosmo .qaoo, Q"re se ataeava o l'.[ES de reaccionário, d.a

mesma f,orma qrre os faaci-stas o o-u-e sô servia para nos iso}ar e era mais uma voz
a forms C"e nos'';.,:'ar ô eco;uerd.i-smo.

- Q"le não se cL:irj-er na.r.la do novo nos comÍcios e se gritava histerj.camente viva a

FEC, viva o Gr.'.-i;o t,j..o Povc, 'rLva a OCI.{LP; portan-bo ccnfundind.o tudo.
- Que o G.P" ::ijo fiir,tia a ar]áHse 'rr-as si'úuagôos, co:.c:-retas nem a and.lise d.o revisio

-'fl:T;iics c.e .r.l e 1.3 d-e tt-r.::Ço foj. uma *..*urr*r"o band.alheixa na organizaçao aoJ
piq.i-r,..r'besi Q"ic ,Jc teil'iou faze: u-noa nanifestaçãr: para ir ao quartel general para

' exigir a .1.::h:-r..-1,e1:o Õ+s cana:r,i.ciaE que h.arrian sid.o prêsos ncr assalto ao PPD,
.' que uão sc -i;j-:,.r:a crx.segr,ríc1,r poic que :,:ão havia ligagão às nassas. (Usta afirmação
,,é fa1ea, rln& ve: oJ.c se tinl:a cl"ad"o.a palarma de ordem de ir para os piquetes e

', ,lãn organi-rrar ncnh:-rt-ta nanifestação) "* .Á. ,aroeaça d,e boíootc por cailsa do sÍmbolo, era nais uma nranobra d.a OCMT,P tend.ente
q,,i.1egaii:lar a iEC, no sey:-bii;o d.c encobrir o opc:rtunismo qrle o terreno legaL vai

mostr@nào cada vez nais clarame.lilte"
- - Falta êo úi:'octi.r;:: pAra o trabalho corir:::.is'r,a,

,; Uma sc:cie i.o orrc'.1 ccr.-e'lido: pela d-istri';aI (anarquia na recolha âas assinaturas,
fal.te h,.s ::ei:,.i.õccr planÍfi-cação e p:ceparação tartlia d.c comicios, falta às reuni
iies, na;, :iu::,c--onarnei.i;cl d"o ;cc:re-iari-ac1o, rná planificação das tarefas, falta d.e d.i
d.iscussão prti-::-;Í"cq., e 'perspe ctivas de trabalhc, etc, )

- euo os opc:,ár:cs úão soben nen tomâ,n postos d-e clirecção para dar lugar aos estu-.
d-antc:

- eue os artj-gcs ôo lrar-L;irlo ns 5 (tuta contra as tendêncías errad.as) nãc dizem na-

d.a e que "; s3rí)s ,--. desvios qu"e 1-á -,'ôn apontad.os, são una tentativa d.o C'C. sacg
d.ir os sell-s orlos pâ=;& its costas d-os milítantes"

' - Tríunfaiisnc i:a na::ifcsta:ão d.o B d-e ivlarço, pois que se d.izia gue ostavaur 1á 3O.
.à ,- - ô

OOO opera::ic;r ü.:ai:....o estarj.am no máximo B"OOO, e que a OCillLP pretend.ia arnar-sê
n, rr.ig,rrrda d.c prc;esso, qtand.o a nenifestaçãá fni convocad.a por comissões ope-
ráriao(f.:.zel caval-o cle ta-ba-1ba de u.me notÍcia d.os jornais burgueses que foi d,e-
turpad.a e :.i-,.c :",;la.ra ri.as rra::g:rlarcl-as d.a FEC(*-f), enquadraran a manifestação)"

- Críticat ac de::.:.-ro*l-*,ri-mcr:to c1o tra";aiho Bp Ai;:;'4"e a erros que eles prôprioe co-
xns-;j,ârir (coini,;Cs epc:r:ari-os, GAAFI, FEC(r,r-i), etc. )

- Qge o con-brol-ei-:o or 'lratava d,e inimigos quand.o prctend.ian por questões poIÍticas
(wtatosfvi.'::-ai:Õr Co;rfe=ência, origens d.a OCI'{LP, eto)

- Qre a luta rdeológlca :rão e:ra poseivel e entravada pelos oportunistas que d.ominan
a OCMLP.

- Qr:e nio havia uraa l-inh.a rlefelid.a para o Mc;rrimento M-L, e que a Reoonstrução d.o

Partid.o não cstava d.ofeniCa-
- CrÍticas ao func-Lonanento c1a }istrital o d.a Comissão Central d.a tr'EC(*I).
- Estas crÍticas à organização forarn feitas junto d.e sinpatizantes, sem que fos-

sem argumentaclas e fund.anentadas politicanente. Neste estilo, rluitas maie crÍti-
cas foram foitas, enbo:ra as principais ostejam aquÍ expostas"

A CRÍTTCA T] AUTOCRITICA

Sen Crrivid-a c--:c al.gr-i-mae d"as c.:-':t:cas rlirigid.as por estes 3 elementos à organíza-
çãor ao es-L:il.c c níj'tod-os c1e trabalho são justas e correctas. Têm a ver furrd.anental
úeniu com as i.,:cufj-orô::ci.as qr-re ai.:râa exis'bem d.entro d.a organi zação, com urt estilo-
o m6toC.os d.e -,:rabal-ho ainda.'inoorlectosr con o baixo nÍvel polÍtico d.a organizagão,
com uma sêrio d-e ::n^.sufic:-ênci"as, de er::os, C-e nétod.os que aÍnd.a hoje não se conse-
guiu ultrapassar. e qlre 11or -rem entravati.o de certo mod.o o desenvolvinento d.o traba-
'lho com-:n*s'úa"

Coniud-r: sal:enoíj e -i;enos consciô:xcia q::.e osses errc)s e insuficiências êxistern.
E no seutrdo cc os conba-ie:: atlavês d.a luta id.eológÍca, para os ultrapassar e

corrigir cada 'vez nais, que os comunistas -bêr: a forte arrna d-a crÍtica e da autocrÍ
tica. E atravês cela quo os coir"r-nistas se arrnam para fazer o balanço rlo trabalhor-
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para analisar os erros e os nétod.os d.e trabalho con un único fim: d.e fortalecer a
unid.ad"e in-berr.g, r1e ncs arnar-rrorj cad.a vez maj-s Cr-o Marxismo--Le:rinisno e cla sua apli

- -. icaçao"a reanrrad.e concneta clo ,movinento M-L em Portugal, cle co:rrigir os n6tod.os de-,,.trabal-ho" 
ro,e ,carolÍna utÍ1 Luu',o o crí'i:ica não como una arxca co0s J elementofl, Mfu:o, Castrrr,c",Çarolina.utÍlizan a críi;ica nã9 como uaa

munis-bar, mps âe fornalb:'rrguesa, paisand.,: logo.rielqe.q?Íi* a'o''tfabê,Iho d.e_sapa-1elaçg
te a ninàr :a; ú-nid.ac1e particla:j-a c a o::ia:: a o:-rdo" Usantl-o cl"a mo:ltira e d"a calúniar'
pegand-o em frascÍ: isclada,s para ni:d-ar todo o sentid.o'd,e uma frase; escond.end.o e fa1
seand.o a velc:rjer jlec.--r;,iâltric a e-i.Êc:p]-:l-i:a pa"rtid,-r,r-i-a ostes 3 elcme::tôs proc,ulam criãr
u-"ioáo o :r-r:::1:Í' l. rlr-rl-adc í:..i;c:.'::-..'* -õ-ãã;.'rr:i;;"...n 

",:r,r,'ti:i"-i-,r=f,,r,=r.;.ão Õcclarand.o a sua iLomi.rgio ó c]aro quanto
às posrgõe:': Ccf-':.-,-.rl:,: )or: cc-;1)Í: 3 cione:iboij,
a) Aj-q:l'{l1j-*?-.j.1-j-'.:-:.:*iI-, c.1;t;1.c'.o c]i';era q;3 a:'esp,o§'.a d-o C.P"P. foí mu-d.ar o con' TíCI}ãío" -loi::}-: -J-r;:LÇm:.ao que i-::i-a 'u,.ia :r.c'.io canairacla (.rc;o) pa,xa o organisn{

e o-ua.nC.o cs':: c;i:-.;-í..i.ic.l:-:.tcg"-'aco r:o 1;rat,ali:o poe,:irrel-ne':'i;e ficaria a controlar
a côLrr:-ai, (rlc;no elo.l r.',C.:l.Lt.::am qua::ilo en"!rega:r c d.o:.:.1::o:i-i.o) " Quô se ti::-ha impeÔi
d.o a d.i.r;cull:,-ic r'o &,J3',-l'i,e::'bo j.a.: ) c.l:gt;t:\-?'.,3õ""(C-mf, CCR, e URI.[I) quand-o foi pío
postb q,te ':.-,-í;r.üíjr, p,':-Ê, ü 2l !o:':'üo d,a crd.cn d-e -i;::alal.ltos d.essa d.j^a poi-s q3le havia
qugstõ'es p:-'ior.'i.rár'.ris c :i,rnâan:e;-5ai: pala :-"e eol-l'cl a3s:3, reur:-âo(d.ocumento C.P.P.
e preparaç.llo üc con,'cj-o cyre :r-rJ.a .b.:i.ver ó d.iar depoic),
Quanto á estratógii- e 'tâct:)-ca, d.o C"C, em rc)-ação às reunitje: c1o i'{cvimento M-Lrten
ta confunú::r-s: cs':.i:atégia e';iicli.ea d-e-lende::Cro os 3 elernenios que a táctÍca não
cabe ao C"ü.,, i,rc'"Ír ir. i;çl:- :- c-igai:ir,;ação(o.:. seja ap6s ca,la reuni2:o terá qu-e haver
consulla a -boâ,:, a c::3an--,-:açio pa,:a e,-3 p:ô:r:-nas ::eu::iões)."1,,.7-':.'âs cm tod.a a d.iscus -
são destr pc:ztíj, Lâ tc.1o u.rl;cgo dc paiav:eÍl por pa:-be cle l.H:io, tentand.o mud.aí
o seniido i:ii i_,a1*.,'ra.:, c'-: ut:.1.1::anio-:s para rn:ci.ar c ,se:::-'ii1o a uma frase orr i-
à.eia" À e)-';cl -'.'.';ir: i ::.re-;i-bc,::-ol.ane::'te faia,ra qirc foi- fer-üa peio controleiro,
foi- fci-e,:.::i L:.:e d.c'se'.ie-l C.ci.:eicto cond.u:i: i1o :roccsso rLo paieio d.e chacharda,

i.
d.iscussac-, tt.,c í;:;fi e ll ::,:spe::.::bi l-i-,l.ad.e c'ro l"re 

"*Li,',, 
en ::.ãc te.r p-l-anif:-cado a

_d-iscusr:ío, Â::,:;::u.l;:aÉ e as tci:.';at:,.r,-a.s c.',:abc-i:agen d.as d..iscussõeÍl por parte d.o

to:rtro-l-.,i:i':: lj"'"o r1:,::er,-r,id.a,-l.e a-i;t,:i'1;at:.;a d.r: pôr I:m ao l;ipo d.e reuniões, d.e bo
.cas e ca.J:,.::ias o t..: subjec"bi-'ririno en qi:c se ca-'i.a nessas 3 reuniões" Tanto mais-'qure eão eJ-cr p-:-úp:-l.os a adnÍ'ci---:-o qr-ranc1o d..":pois;:ro autocrriÍcam(o Ere so êseü€-
,óerarr cLe fa:;e=) ijics.i--;en a p;:oposta ür-e mocljficer o es*j.lo ci-e"b:abalho, r1e avançar
na planificar-",c ào-l:r,rl;alho conui,j-s-ba, riepo:-s r1"o se chegar a conclusões sobre d.i
.r*rão= pontoá(o:|ge:: c'l.a OJI,AP, tt:rtos/i;:r'.i-A'üo, Cenix'a.Lismo DemocrátÍco, etc.), o-
. guê 'üanhêrq re c;;j-u-cl.,en d.e :i'l;oa:-' ]io rf.oc-.,,m.;::.tc,
-Cambén se c:ç,aJcn ào:',trean qr-re diversas l.êàoc thcc foi pecLid.o;'ela-i;6rios em qúe-
fooassen at grieiçJeÊ àefei:iLi-das pa:ra ).ançe: a Luta irieoiôgica internamente, o que
nun3a f:-r.::t-:-, ','c taartrrm..--r-i;t 6i15;to, e-1,-c af-.i:'iirâiuA clle no crgar.'i.cno eD que milita
và na al-i;l:---.'a i:.,Io i::i-:tii si:Lc, infc':'mao-c i.a.; con.clus',iea d"a Ccnfcrência, quando Iüã
foi peri.iiro'r-r.:-i 

=,.:'La,',;(.;,.-ç 
pc.:a a.pir:::rr a-, rccpcl::sabil-:-àac1os; d.:sse organismo, d.iria -" r.'aib tarCe ,-l:a-e. :'r.a ral::.a a plt:", pois c,ue já ;râo estava ccrto s:e fora d"iscutid.o

ou não, oii en-l;l,l se o Í'o:'a, -i-rconplc-i;au:ente"
U) O, 0pg*gg.?tg_ - ,luand"o í.:e u'i;.-l--r.zam f:ases -ôirad.as d.e tock: um texto(crÍti.,r ao "

EP- ã-ã;fiile:r.'oo d-.; C"P.P")pera jun:lo d.e si-mpatizantes pretenàer ttmostrar a fa1
ta C-e mr:ra} proleiária e a forrna, como é entend"id.a a crÍtica na OCMLPTI, r[udand.o -
tod.o o oonteúd.o d-esse texto, à boa manei::a d.e Matos e Vi-riato. Aliás a crÍtica
aos artigos d.o G,P. são feitas já no ülesmo estilrr.

c) ê rad.ical-rgmc p2ç1,::::o bu::gr,-ês ::rs crfticas que são apresentadas, a patela e a
-ldàIllnea,c.ua:;:ci.o so apreÊe::i;an c.rÍ'l,i:;a: r;cn q.u"e haja o.ualqr-rer fund-anentagão po1í-

-bica" Ai--i.rr:: i-:'lo e:-'a jii Conc'as'lrad.o nas cr:iti,casr:eo'úraba-1-ho excessi-r,-o o aos co
nÍcios e na.,:i.ife:.:-iecõe; ÍremDr3 segçifl6s;ren çre:jLcssas crÍ';i-cas não havia qualquãr
fund.anentlaçJu pc1.i{;r.cao Aqrr-anrlo d.a manifestagão tLo'isol-dr.d"o ]-arísil d.ecid.id.a às 6

horas da r..t::úã pera as ,{ C.a, 'oa:C-e Co raesmo rlia, d.efend.j-am olrrc c:ra rnais uma pro-
y& d-e'espo:--La:ie'isno, toi,..d.o cono argu-rqcn'üo o ltcansa3oií d.e tod.os os sinpatizantes,

' e o excesâo d.e "bla'la1ho" .'

d) Quanrto fal-arn ia:'r-rapos:.bj-ij-c.i:,d.e Cc';,.'avü:-'a 1u.ta irl"cc'ldgicar são cles prôprlos
guo a sabotani Qlle fcgem'á crÍ';Íca e autocritica. I'i d.e nobar que a reunião mareg
d.a para d., sc:.:csiio c1.os re,s-ba:ctes po::-;o-q coü a Force' e o i\ia::telo não chegou sequef
a reali;a:--se pej.c rj.r;e entre-i;an-bo e:.::.-i;re€iam o c1r:cume:.r.to d.a cienissâo,
E na al-,-r:r.L en qirc apôs 2 :c:-:riõe; c1c rhsoussão poiitrca à vol';a d.o trabalho co'munii)a na zcna? (s:.::d.ica.L, ant: -la*cista, ,popuia-r., d.e bai:'ro, etc.) são combal

' ,, tídar un:! séri e'd-ó lcleia,s ârr,:aaal, o"*i'or,"fúo-rro üâ:iu,r.ço d.e todia a activid.ad.e d.a
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célula, Em que são combatid-as ideias erradas quanto ao centralismo d.emoerático;
em qlre os 3 elementos rlefend.em que a entrada d.o canarad.a João d.ecid.id.a pelo CPP

pu,rá r célu1a não pod.e ser feita sem pr6via consulta d.a céluIa. üre a constitui
gao ao sub-comité a formar seria d.ecici.id.o pela cóIula e não pelo C.P.P., no El.ã
d.iz respeito aos canaradas que iriam fa?,eT parte d.o sub-comité.

ATGUMAS IIÇqES A TIRAR8
t,:a. . . .,

.na luta id.eolôgio9,, travada na céIu1a e junto d.os. sinpatizantes da zona, pod.emos

já tirar algumas lições:
,.,.-!:*:Falta,d.e 1u';a iáeológica - Esta é a primeira 1ição a tirar d.e tod.o este prôôos'

So.}uranteaJffi1utaid"eo1ógicanuncafoi1evad.aatêaof1n,oquepeI
mitru que as id"eias errarlas pud.essem persistir, mais até, agravar-se e consolid.ar-
-se. A falta d"e firneza por parte d-o con'broleiro na condução d.as discussões, §em

que tivesso levado logo na altura em que sulgiram as ideias erradas a luta id.eol6gi
ca at,é ao fim, ou seja at6 às úrtimas conseguôncias veio permitir o desenvolvimento
d.as id.eias er=ad.as, e criar as cond.i-ções pa:'a que o trabalho de sapa pud.esse ter si
d.o d.escnvolvid-o. Para ísto contribuiu a falta de elementos proletários na c61ula,
'p;iJ-à". rltá=io e CaroÍina, amb'ós'intelectuais nrnca estiveràm ligacios à produção e

oastrí, d.e or.igeur perqLrene br.rrguqsa, ê um elenento cheio rle vicÍos esquerd-Ístaq (a
sua alcunha junto d.as'nassap era ltPonta e Molatr..").apesar d.e ter ostàdó q.lgrins'mg
;!; ;r'rrroA"õao, a partir dc Fevereiro d.esped.iu-se'(ou toi d.esped"id.o), p"ssãnáo 

"-ser trajud?id,o1' pelos outros d.ois elenontos.
.-==*N";i;§:;ãr"íããÃ; ;-ãi;;r;"ã; ;;";;;";;'caía era a dj.scussão pequeno burgue,sa,i3

telecrtual, d.esl-igaáa d.a rêaIid.ad-e concreta" Âpesar de tercm siclo conbatid.os estes
desvios, e atõ sq -ter qo4seguid-o ultrapassá-los, foram-no d.e forma aparente, tipo
conciliação provi§ória, -c.oq o finr d.e recrutar camarad.as operários pera a céIula e

assim mod.ificar o esliiio':de'trab-a1ho. Contudo, os 3 elementos tambên notaram a in-
tenção, e a partir d.aÍ o tçalalho cla:ldestino d.esenwolve-se amplamente. Esta foi u
noa ior.,ra burguesa d.e íIud.ir a luta id-eo16gica e fugir à crÍtica, Foi aind.a a faLtã
d.e luta id.eoÍógica, quê'l8vout'o canarad.a óperário ã ti.esligar-se d.as reuniões d* €
Iula, e a tonar uma posiçãg d.e passivid.ade face aos exrpos em que se caÍa.'- Falta d.e vigílância e d.e'c'ontiolo poIítico firme, o quc veio pernitir o rlesenvol
vioento do trábalho c1ê ^sapa qúe 'não veio a sor rLetectad.o, senão quand-o da entrega-'
d.a d-emissãp. E corto que .houve falsificação e mentira, como. seja o caso d.o simpati
zaniê'afastad.o d.o organi§bo de Mário, corno as aôtas. e as critÍcas üos sinpatizantãs
controlados poi Castro" Contud.o mesmo assim teria sirLo possivel d.etectar o trabalho
d.e sapa e os emôs conetid.od'por .estes elementos no trabalho cocounista, se a luta'
ideológioa tem sido travadq à voita d.os casos concretos, e se a vi611ância e o con
trole ti-vessen sid.o exerci-d.os com naior firmeza"

Um o'gtro aspecto é tanbém o processo d.e:recrutamento de Mário, que é proposto
:or Carôlina enbora este eLemento não tivesse d.ad.o provas suficientes na p:ática.

-0 §eu recrutamentb é .f,eito mais na base d.o trsinpatizante que se d.esnoraliza por
não ser. rectrutado' , à tub recrutad.o pod.erâ avangar maisri
. ,Isto.seri-a,mais urn motivo, aliad.o à origen brr"gr."", d.e Carolina, para red.obrar
a vigitr-ância àm rolação ao traball:o clesenvolviclo por estes elementos, tanto mais
áue á:riundos d.o neio. estunãantí} certaçrente oometcrian erros na ligagão às uragsas.

Esta vigilância e' a luta id.eológica'não foram praticadas rLe forna comunista, d.e

forma a_inrpgdi" g-y?-o oportunl"T:.se,]nstalasse. nas .nossas fíleiraS, A crÍtica que
estes elenentos utilizam é a crítica §urguesa, que procura sobretud.o entravar o d.e

senvolvimento d.o trabalho conunista junto àp massas, a ligação às aassas e rr trabã
tho d.e Reconstrugão Co Partid.o na luia rLe r,tássas"

,rôon isto terminános este primeiro d"oclg.hentor, cono contributo para a luta id.eo'lIi
gíca, contim.rando a avançar na luta id.eoIôgicá,, na oiÍtica e autocrÍtica, d.e formã
a a.nalisar profunri.amente este progesso e corrigir o'estilo d.e trabalho.

C61u1a d.e iil.rrninÍo
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RELX.TORIO DO CAMARA}A JOÃO

O trabalho coniunista en Alumi.nÍo qu-e estava estruturad.o a. partir cla céIu1a e que
havia funcionarlo razoàvclnente sofren urii rutLe golpe con a traigão d.e 3.elementos d.a
ceJ-ura,'

As reprecussões clcsta traig.ão faz,cnpsc sentir ined.iatanente nos grupo§, d.e d.istribu!

_ _ -Ivlá1io, Carolj.na e Castro, tôm atj-tud.es sabotad.oras na cé1u1a, a partir d.e tertos prí
bU-cad.os pglo CÁ-RP, notad.amente o rrl,"C"t' ne5. A partir d.estas atj-tud.es sabotad.oras ps-.
sqam à acgão piovocatória d.e d.ivisão Iend.,: clocumcntos internoei aos simpatizantes ae--
base, aos organisnos seni-lcgais o nontari essas reuniõos com ord.ens d.e trabalho ond.e
sã prop6e a ttdiscussãofÍ ri"a l.inha d"a OCI{LP" Para tomar d"ecisões d,o d.onissão oolect.iva.
. Mário foz::euniõcs con olonentos d.a OCIW,P organizad"ps on C.p oon olementos d.o C,0.
da ii4.

Cár'o1ina prestou p. sua colaboração nestas raarrobras e aBoia estas práticas.
C.r,stro contactou clenentos rl.os grupos d"e d.istribuição nae frogue"iu.u d.e SiMi e M.

ond.e : tentou organiza:: d.cnissõe s oolêctivas. Foi visto oorn 1 eIe mento foninj-no do CÂRp
no cornício ae 3/3/75 c bn d.istrihuid.o o I'L.C."nc5, leu d.ocunontos internos D,oÊt orgar=s
mos semi-'legais e orqucstrou cocr Mário uma camparüa de caLúnias contra a OCMLp na c§--
rnissão concelhia d.a FECn-1.

Concretanentc cstes 3 àlenontos aband"onaran já há I mês tod.o o trabalho d-e organiza
ção comunista c a sóguir vêro quei:car-sc à hase d.as insufioiêncip,s que eleu p"6priã
oome texari

Ou scja2 cles aband-onam o trabalho cornrnista, na^rcam reuniões a que não aparecem c
!ep_o]s perante ;o cstad-o d"e abanri.ono d-osse tratraúo nostram-no cono exenplo d.ã que a
OÇMLP tem {esvios e'C.e qu9 a suà AÍrgcção órir.rqompeten-+c,. l

:-"Estes àótoB'd.ê sabotagen revclar*-se concretanente nô trrabalho aonrunísta loca1 ,eg C.S:l na.fábrtca.I.{-:,T" #f-"?F.sxup3p rl.e d}str1buigãg dp M. o s.ú. à "à'-*"üarng 
jfes.ar

d.a"FECm-1 a nfvct d"e tod.o o'concolho"
_. Cori'cstas práticas nais ú rorrn" cncobortas lcvan à d.enissão quase total d.*"conoe-
Ui-1a;.o3ac os mdtoôos ad.optad.os'foram alvo dun estu,ào da nossa párto, chegand.o-,*. àconclusão que são prã,ticanente os úc'snos quc executaran no trabalhn 

"n*rrrrluta,. , .'
' Pod.c d.izcr-se.quorncstc noncnto a nossa posição ó: :

a) rnd-aga= o tiJi* óoieplctan;;;";";"irrãr-"iã.ã..ru"por.to é quo foram c estão'* uu=,

b) Àveriguar as rclagõcs cxistentes entre as afj-rrnaçõcs púhlicas d.a UDP contra a
' FECm-I c o 'rtrabalhorr clc rd.ivisão e traigão d.esteÁ 3 clenentos.

"c) Aver:.guar as rclações cxÍstentes qntre á'fuit =* d.pt,1.6.ti11c5, n a."tilid.ad.e d.a!
cól-ú'la de Aluminío d.o.CARI.': Fl as poSições de traição d.estcs 3 elemenios.

A situação oncontra-se rieste nonento nas'nossas nã,:s, qod-end.o afirmar-se que os v3!
rios Írivei-s d-e trahalho polÍtico vão continuar em A1unl1-nÍó. Notand.*,se uma quebra mal
isaccntuad.aenC",umaquebraprotri-sórianosÔ.O.d.aiVi.)d,aE:C.,d-aB.A.,ãtó*a'<
quebra provisôria d.a conissão concelhia cta IECr,pl,

naqui resulia=á una naior vigiJ-ância d.os conunistas sen os nótod.os d.c trabatho
que pod.e d.efenir-sc assin: ,:

r 1 - Levar' :à luta icLcol6gio a e a cliscussão organizad.a atd às suas últimas conseguôr.
:.. cias nas várÍas estrurr;uras d.e trabalho.

- Incentivar o espÍrito d.e unirl.ad.o-orítica-uniclati.e e arLopção d.os mótocLos comunis

d.e nanobraÊr proyocat6ri
d.os traid.oroso
no nosso trabalho ftrturo.

Abril de 1975

2
l.

))
tas d.e trabalho aband.or:ad.os d.esd.e irá 1 nês.

- Controlar a baso ond.e sc pr:d.erá 'e'spcrar o aparecinento
as a partir clos elomentos que se passaram para o fati.o

- Tirar as Iições profunri"as deste. prooesso e aplicá-Ias4

L7
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RELATCIRIO SOBRtr 0S ACO1i'IECIMENTOS OCORRIDOS Ell Âiut,1nÍo

- Demi-ssão

- Demissão

CAMÁX,ADAS

3 mili-tarrtes Ca OCMLP
Comissão Cr:ncelhia c1a FEC(0"-f )

Com es-te rel-atdrir: tcntarei expôr os acontecinen-i;os er:l que, ern parte, estive en
volvi-d.o. Procurarei scr o mais minuoioso possivel, bem ecino o mais exacto quer nã
que me foi d.ito qller naÍl d.atas" ltra.lgunas coisas não tenho a certeza d.elas, mas sem
pre que isso suced.a, ::iio d.ei,:,,,arei d,o.pnotpÇ:,

Fazia parte d.e,um organi.smo d.e coo:clorraqao d.e t::abalho conrlrnista ;ra freguesia d.e
S; M. o E:Ea trcoo:r'd.ona?ãott dcverÍa apI:ca.:: e cc:tcrc'uri-sar na z,one ag d.irectri
zes d.a Orgai::izagãc. Cad-a el.ene:rtr: cl-csse crgn::.isno, orcepto c oo;:'rroleiro, d.irigia -
pelo menos L 6::upo dc a,po:-o cu. à Crga.::iraçãc cl) &t: Grli;o ôo Pc:ro,' Este organ:,sno raranonte rer-lia G Fjernpre qu.e r.ruriia ora práti-camen'ce para d.ivi-
d.ir tarefas, ieto até a al.-;ura d.o 3.ançamento d.a FEC("-f)" Tafvez a única reunião
que foi boa foi a l"a cm qüe se d.efeniu os objectivos d.c crganisno e se Civid.iu tra
baIho"

Pela altura dc |ajçp.11ento d.a FEC(m*1), o- ';rabaLho acum;rleu-se, não reunimos pa-
ra o planifica::, as cirect:Lvas e tarefas e:arl d.efini-d.as e d.ad.as pelo con';rolej.ro a
cad.a pessoa Ç1t e::iie nõs ac cal,har" 0 recultad-o foi q.rie and-amos com a cabeça em á-

-Bü&r, sem bem sabe:': o g_ue f&zer" psesces soh:'ee.a:r'regad.as a clormirem 2 e 3 horas por
noiter:, a te:e.m o,c ír psra ag!.I4_,o per:a.acol-á., A agrava:r tuC,o::-cto c em parte conse-
quôncia.dissc, a.fc.Il,a d-c info.rmaçõos precJ-;as e cÕmpietas. pcr parte d-a Comissão
Distrital c'i:" FEC(m-f-) quanto às neccssid.arier para 1ega]-iza-la"

Neste'cc-t;::tc, e::.rolvicLos :rum tral;alho ai:árquico e e:te::uante , começamos (q..u-
se tod.os..os r:.deren!e) a-bertar anaiiza:'c.uai$ cs p:'incipais er:os, suas causas e
mod.o C.e os eo::rigir" Consid.eravamos qlle'os roai,s resp§::.sáveíc por todc este ostad.o
d-e coisas e.ren or co-lrnis'úas, era a Organíreção pois dever:-a ser ela â garantir o
bom anCamen'cc d.e tud.o, a garan'bir a d.ire:ção iclco1óg:-oa-pol-Ítica e crganizativa-
-prática,

Por esta altu::a, er;:giu a d.eclaração dos C"C" d"o CARP(m.-1), C0ili.[ e UR],[L acerca
d.as d-ivergências com .L OCMLPó Em torno d.esta C.eclaração algumas quCstõos se nos le
vantarám, mes rlunca a: analisam:s pro,f-u4r1a e colectj.r'amente. }trão chegou a haver uEa
luta j-d.eo1<!giea acc:"ce úc pcsigUes polÍ.'oicas que as O::gai:ir,at?ies assumi-am"

O co:rtrrrle:i.ro como§cr,r-:llle ,a taney pessoa)-mente cleferrnin-t.d3s crÍticas à Organiza-
ção pcla altura Lo 25 C.e Ja::ei-:o (não posso precicar), qr'e bavia muito opcrtunismo
nela, que ach:vü, qu:o n3i,o h"avia centra.1..i.sno d.omoc:â'ii-co, que a::.dava fod.id.o com ola
e com o cortl;::t-:l.c:.:o" Adiantarr"a que tirüa.csporarlçe quo d.evi-d,: ao trabalho anárquÍ-
:o d.a FEC ;e con?üasÊ3 a fazer uma f'análise d.j-al;ôc{ica ao que estava por d"etrás

-ôos erros d.a FECt', tlque se- prcoedesse ii,:,verigu-ações para apurer responsabj-1id.a-
d-esi!r r?que teria d.e.haver muito saneamentolr, ". " Ilegsa orasíão eu ad.iantava pouco,
não estar.a intercssad.o em fazer ux;.j-tas perguntas poi-s sabia qu-e entrariam c-süos
conspÍrativos, Dizi.a que não-. poaiamos d.eixar passar o gue estava a sucod.er em bran
cor': guô mesmo d.epois d.e a FEC end.ireÍtar a, nalta não se d.ávia caIar" E1e a isto: -
respond.ia que serla d.ifÍciI poi-s topava na Organização rmito seguid.ismo.'

Calvez no dia B d.e Fovqreí:ro, Sábad"o, fizenos uma reunião d.o organismo ên que o
oontroleilo apresentou a seguínüe ord"en d.e 'orabalhoc

1 - Declavação ci.os CAIP2 CCRI.L e UR}'IL cot:rc a 0C1.{LP

a) A cond-ução d.o processo cle unificação Cos n*l som consulta e sem esclareci
mento r?tue:r d.o d.ecor:e.r d.o processo"
Definição d.a tác-5ica-estratégia

b) O probLcma cla rrl,uta Com:nisiarr
Ori-ge:rs d.a OCIí+P i

Divu3-gagão piblica d"a ]uta id.eológrca com t'0 C.tr
^\ ô ^asg Matos e Viriatow) v vç' Dj,vulgação púb1ica d.e tr:d.os os permenores que d.oram origem aô processo,

_\ os nqôtod.os d.e trabalho anierio:'es, auto-crÍtica púbLica d.a OCI'ILP.

{) A scgunda carta d.a OCIi{LP

. IefÍnição d.as contraclições prinoipais
Lp,r \-J

d.e

d.a

»



2 - FEC(*-r)
a) Fálta d.e d"irecção polÍtica
b) Coord.enação d.o trabalho lega1 com o cland.estino
c ) Responsabilid.ad.cs

3 - L Organizagão nos últimos tempos
a) O caso do Encontro d.os GAAFs
b) O 0rgão Teórico
c) lotetim rnte:no
ái ;;-;"rões d"e mrdanga d.o estiLo d.e trabalho d.esde d.e Dezembro
e) Cen-b:-'alismo DemocrátÍco

CrÍ-i:rca c Au-io-CrÍiica
4 - Aná1ise ao conportame::-to d.o canarada d.o contacto

Á.lgumas d.as questões aqui focad.as e1e já me as tinha apresentado; estas questões
absorvia-o e d.iàia q:r.e talvcu cc citspend.esse d.o trabalho d-a Organização para anali
sar isto raolhol"

Esta reurniãr: foi funC-aneilbalme::te j-nformativa, Àcerca d.alguns d.os pontos da O.T.
não me record.o ôo q-rre foÍ d.ito e um or outro pôrmenor, nos restantes.

0 controle-iro coneÇoLr por afirmar que esta ordem d.e trabah.o fazía parte d'a 0.T.
d.e.um opganismo *r, q.,.ó t::ahalhava, Qrre ao aprosentá-lo à d-iscussão o seu controLei
ro d.isse qqe a Deciaração d"os Comit6s não era para so d.iscutir porque era oportlrni§
ta.e r:ão tj-nha ponta Dor onCe sc pegasse, Mas apóg alguma d.iscussão todos acorda,ram
em a díscq.tir" 

-.Dêsorrvolveu em ecgt:'iila, as alÍneas:
1,.- a) er" : proccsso d.e unificação cloq n-] estava a ser levado a cabo- sem_d.i§-

cu-Íisao i-ntorna por parte d.e tod.a a OrganÍaagã.o. r")ue a Organizaçio não es
tava info:.maC.a totalnente d.o d.ecorrer das coll\rersagões con as outras or-
or.i23çff6s m-1, pois a 2a aarta enviad.a pelo C"C" d.a OCIvILP não tirha si-

r, , d.o d.irnrlgaC.a" internamenteo . :.

.A isto o camarada coa.troleiro respondcu que o.processo não tinha nad.a que
ser coi:.1:.ec:-c1-o por tod.a a Organizagão pois o C"C" tinha a sua táctica-es-
tratêgia"

,.:-r Ào que lc::po:r.d-eram qpe não d.everia ser só o C"C.
têgia rnaÍ-: c-i-rn tod.a a hganização.

a ter os$a táctica-estra

as origens d.a OCMLP. Ç)ue era uua or5çanizaçãc.-
luta mas que houvora realmente contactos com
dand.o origem à OCI(LP" Que o GP tirüa travad.o
.superação das d.ivergências e à posterior {g

b) euani;o à ques'cão d.r: probl.ema d.a fusão d.o CAR? con o ttI,O" sorr considerada
uma fr.',sã,c d.o CARP com un grupo oportunista pois oram elementoe expulsos

-...:.1-. d.e ::O0it oirlü.íi-se.as sogu-intes objecaões: '

- Polque é que a 0::gan-i-zagão- se :"oÍa tanto coa o§ ,olementoq expulso§ de trOCrt" --:,

- Tinha ela havc-r alguna coisa corn tal agrupameato? Consiúerava-o rn-l? 
|

PoÍs-ele notara g.Lle sempio qu-e so &rzia quc a OCMLP vÍrüa de rt00t' apelid.ava-se
isso d.e provocaçâ"o'

At: que o controiei-ro foi e=plicanC-o
que tinba nascido fundanentalmente na
rr0Crt e posteriorme::te uma fusão GP-OC

luta id.oológica com 'iOCrt o que ievou à
são.

A isto objóctaram que era neccssál,io uma dirnrlgação prÍblioa" .dossa luta ideol6ei
ca afim d.e enriquecer todo o movimento nr-}"-- -'-- 

c) eergur]torr-se sc o casô d.e lÍatos e Viriato tinha sid.o d.irnrlgad.o às outras
organirações" O controleiro adiantou que sirn. fnsistiu-se na forna.co-mo

;r, ,:._i é qu-e cl:as. terian siclo info=martas,, Àô que xespondeu.que_tinham sid.o _avisg":' dos de o,u-c H:,tos c Vj.riato oram uns renegados2 uns traidores-que tinhan
foito um golpe an'bi-partid.o" A isto, "consid.eraxan que isso não era sufi.-
oien-be, pórs epesar d.e as 0rganizagões teren ào nanter relações camarad.as,
de usaren a f:anqr:oza en'bre si, nonhuma Organização pod.ia expul_sar ind.i-
vÍduos e:l-me$b:.os.d.ou-tra de tod.a a corrente m-}r^-caso não fossem conbeci
d.as piblicamentc os factos e as razõcs d-e expulsão'
En seguid.a, doscreveu mais ou ner,os porraenorizadameRto o golpe.-Esse re-
tato áão o'd-cserevo porque não me lembro d.o que prccisaraente foi d.ito.
A aná1isc g.uc o controleiro fez a tal golpe é qr.le elc surgiu por falta d.e

uma intensa llrta id.eológica interna, devido ao agtivismpl trmaticisno ê sg
guiüiomo, Arnd.a ao não bom funcionaúento d.o centralismo-d.emocrático. Que
esta análíse üoveri:a fazer parte d.e uma auto-crÍtica púbIica da' OCW-,P.

tg
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-d.) Que na segund.a carta d.a OCMLP eram apxesentad.as como contrad-ições princi-
' pais ou c1ã principio c6isas que na realid.ad.e não o era!1.

Z - ") Apontou "ã.ro 
umu, d.as.c;iusas fundanentais ti-o trabalho anárquico d.a FEC

],,..' a fâLia d.e d.uecção polÍtica pox parte da o::ganizPçãn
b) Havi-a necessid.aOá ae uma clefinrção d.a intorligagão d.o trabalho lega1 oom' o trabalho clai:clestino e que para isstt d.overi.a existir elenontos d-a Onga

nLzação clostacadoí] para a FEC(r*f) afÍm d.e coordenar essa relação d.e tra
balho,

c) eu-e eÍa I:.ecessãrio apu.r-ar responsabilid.ad.es pelo estad.o d'a trEC e procê-
der-se a uma orÍtica 363tc2 intransig'ente e, me§no se fosse necessário,
o rrsancanientori.

3 -,&),,No caso d"o encon-i;ro clos GAAFs uma quantidad.e d.e erros forarn cometid-os:
10 - porqu-c razão corj\rocar para o mosmrt r!"ia que o congrssso d.o CDS.

2s - po::que razão colar caytazes a arrr-lnciar o enoontro às nassas se elas
a.;o pod.iam i-:r 1á, se foi sô r?para a fanÍliatt?

3b - Pa:-a qu-e ó que serviu o encolltro sê a discussão
p:á'5 ican:9:1'; c nonhtima "

i 'salu' Isto ô o cil-nnrlo d.os cúnrrrlos!

o sintese não foi

o G.P.nsIO aind.a não

c) porq.ue:razão já há n.rii.o tenpo não saía o Boletim Interno?
' ' Não me reco:d"o c: foi d.ito mais algpna coisa neste ponto.

-- 
-' '-"io=Cr.":r2 Írinci,:nr.r'-o tasrtãnte boà no scnti.d"o d.c eliminar o activisrco, que

Derrornl,.:,1 hc:.:rre 1-,-,0* quã-i;'a neste estílo d.o'irábalho, a§ ba§ês iá não_chega
'' :r i ram a se:r j.t:formacl-as, ncn so thcs fez qualqüer porgunta a respeito d-a uni

' fJ-cagão *o: m-l para as c:-eições"
' '*) Sob:e c o-1-l-c foi- d.it' aqui nâo tenbo nada prescnte

't 4''- Salvo "=r.o -:jo a-Di--raanos isto.
Importa refe::-:r c1':r: duli-'n'be a r'eunião o controlciro coutcru que nrma reunião c1a

aisiritaf aparece:a um caaarad.a de uma região qualqtlex que veio 1á queixar-se que

já não tinha con'bacto há mr-rito tenpo" 
--l EL" consid.e::c,".r ai,ncla qlie o mal ãa Organizagão. era nã,: ter cLirigentes capazes de

aguontar com a ba:ca pois ela crescia en d,ema§ia e havià muito que fazer.* 
No final da :.ou.n1ãã raa:.caoos uma outra para o aia *f Zf75 que .teve a seguind.e

O.'T.
1 - A Org5anizaçãc ::.os úliimos ,iempos '

") t'l:C('*,:f) - nccccsid.:.r1e d.o interligação d.o trabalho cland.estino coo o

1cgai,
b) óÍi;àr"sco d:ê ruificaçâo'ôos i[-L,

- Der'c:l::-:. o l-:i3nirj.cac1o d.as reuniões para a unificação d-os ir[-L

- o prcccrso aã. ge-i"s exlulsos (iitatos e Viriato)
c) A Luta 'ÍrLeo1r5gica

- O criticismo o a fr-rga de inforraagões
d.) lnálisc ao comportanento d-q camarada que faz o contacto.

2 - frabalho cle massas
a) Liber';ação d.os Anti-FascÍstas
b) GAAF
c) As:oci-aqões

. Nesta reüniã6 o contlolei=o já estava bem d.isposto e ôesoreveu a parte final d.e

uma reunião bzsti:::';e io::3a

, ,1 - Nas-reur::-ões,in!cia:.yn!9^o^caTar?da controleiro mostrava-§e como gue o cle-

fêasor d.a Organrsaçao e oo uomj.tó Central enqüanto que os restantes como $.e^?tt
canteso Em vez.d.e áe t:avar uua luta id.eolôgica em torno d.as cluas posições afin de

"u''i"hng*r 
a uma ::iou-a unid-ârle, encamínhava-se para a ant,agonízagão cad"a vez nai-or,

ó-cOnilofeiro inicialmente me'üia os pés pelas mãos, &ava a entender que não queria
d.iscutir os as;f,it11'üos apresontados, finalmente chegaram a acord.o nalgüns pontoo e

óutros seriam d.tcclrtj,üos posterio:mente" O controleiro auto-criticou-se.-.='i j a) tto respei'can!" á? trabal-tro d.a fEC, existe nésta altura um oontrole polÍ-
' tico apcear de ai,nda havsr certas limltagões'

il., b) euanto-ao caso d.a unificaçáo d.os 1W-1, chegou-se a algunas..oonclusões:

:



l''- ia)to ocMLP não' tinha uma linha,bem d.efoniôa para
-Quanto a..estiâtôgia-táctica e âs d-ivergêncÍas,

a unificaçãô d.os M-L. '

a sua d.ef,inição cabi-a à
Organização e não oxclusivanente ao CiC.

-ch;s;;:;à-t ;";r"*ãn-qt u hávta necessidade d.e a Organização saír coÍn u-
Ba aná.lise crÍtica ,n õ*so l,tatos/Viriato, às conversações e com um& ?o1.9

. '. -crÍtica em relação às mesmaíl; saÍr com um apontamento cnl re1agão à lrrta
traVada C om ii OC rr 

i ' '

-Inporta o;:e tod.a a Organização se d.cbruoe sobre o estud.o e a olaboração
.duma1in1r'apaIaar:'nificaçãod.osM-],epe3aoScbjectivosaterrraE,cÔrF

vcrsaçõcs ooa as outras Organizações.
c) Disge*-nos que ti-r,ttra saíd.o o Bclleiim Interno n05 que atacava o |tcriticis- ':

oôr'tcorj.cj-sno e fu-5a oe jnfornaçõcsrr;
Em sóguid."rfor-" ;;;t"-=oiã=orrte a cste poi:'i;o o comcntou que etra não fazia una

,náiiso iroftláaa às ãausas'd.estes sintanar:, que'd.izia ap'enas gue era fruto das pe-
§soas qrrõ""""* ccntater o act.ivisríro c prati.cismo e isso não chegava.

eue està ci::cular a saj-r'iles'úa a1,tura signifÍcava que havia mrrito barul-ho pelae
bases e que icso e::a bon, ma,s el.a pod.er:ia vi:r calar a boea a muita gente, a muito
seguid.ista"

Ap6s uma pcqucna discussão chegolr1so à conclusão que embora haja necessid.ad"e de

lutar contra o ltct'itÍo'lsnott e contra {ro abandalhamento d.a d.Ísciplinatt'há necessid'a
ã;.ã; àpãr-,r*" luta id.eoi.ôgica e urna crÍ'iica em torno d.e d.etermi-nad.os pontos du tíf
[ãrilã';ã#"i;;", analisar os seu-s avan?o§l,, os seus recuos anarisand.o as suas causaÇ
os factos e a'maneira de d.ar novos passos em frente,

d.) O co::tr{o1ej.ro a partlr d-c rar:men*o q.rle pensou q1le a luta id-eo16gica não
pocl:-a ser le-vad.o a cabo i::te:rnamente, a partir d-o momento glle e1e e mais

' outros perrleran a co:rfiança no controlciro, ,caíu no d-esesperoe pa§Êlou a
uma fase d.e cleitar tud.o abai:',o o pretenderr sair logog suspendeu o traba-
tho p::ático afim cLe cliscutrr :.sto ben.

Esta reaccão foi conside:rada oono pequena-bl-,-xguesa, por{ue precipitad'a, que §e

movia sónrcntá pôr qtlesi;õcs subjectívas e ÊeE qtr-alquer fírmeza.
Às causas d.isto foi ele egtar metiôo no -i;ra,balho d.a FEC e que levou a transpLan 

.

tar este problenra para a Organização, .Fobretudo com' á saÍd,a d.a'.anáIíse d.a.DecLara*

:occiso conetid-o um erro que foi j-solar-se e não d.i§'

"r*!""3:Fll"i::-:* 3H3:"âL as quesrões porÍtícas. 0 controreiro por vezes
não sabia travar uma d.iscussão po1ítica sçn rgvelar d.attros:,conspiratj"vos.

A questão fu::clamenta-'l- :reste proocsso foi-'o controleiro ter foito uma aná1ise uni
r"tã=ái, 

-;á; ãt;ia"ti"", pols oihu.rra para os aspectos negativos e não entrava coa
os avanç|os operaclos, con toclos os aspectos e a partir d.aí fazer un contrabalanço,

por r:utro lado foi ocasj-clerad-a oporbunis-ba a posição d.e querer travar uma luta
id.eol§gica sam realirar um trabalho prâti.co. O controleiro apesar de regeitar 48CI- -
ra estã posÍção co:rsicle=ou quo ter tleixad.or dr,rrante este prooesso, alguraas quos-
tões prá.ticas levou a acelerá-Io"

Coiro oonclusão:
-Neoessidad.er1e.fazerump1anoap6sumaaná1isoaonossotrabaIho,inter1igand.o
o trabalho prático com o te6rico.

-Em linhas gcrais ficou visto que era preciso baver reuniões da itooordenadoratt -=

semanais e cortinhas afim d.c levarmos a cabo una crÍtíca séria o coloctiva. i
Z - O segunrLo ponto foi programação d.e trabal-ho prâtioo opo não importa referir.
Depois d.ãsta rãunj-ão não se efectou ner:huma outrá a ná,a Àe= po= altura do.L4/3/75.
Entretanto, para o trabalho il-o grupo que controlava não tinha grand.es id.eias

pqrque práticamen-be, r:ão d.i-seutia o que so d.everia fazet"- Ãlguns dia: antcs o control-ciro começoli--nc a aprescntar ttcrÍticasrt mais ttcr'Íti-
castt á Organizaçâo e à FEC(m-})

-Oae cada r,roà ,ui" "à "Àr.lroí"Ía 
que não havia ccntralismo d,enocrátíco na Organ!

zaçãp quo cra d-orainad.a por urqa camad-a de opo=tunistaso sem qual-§quer escrúnuloe
quã manoblavan r.:uito bcm a Organi-zagão.
"*=-ã;;";;;i;-,;-;"i"iàri"*.,-ãtr6"" Ivluitas vivas e pouco trabalho d.e massas, virad.o
pu,=,.ã ,üta" Que a Reconst*nulou:'rffiltt; 

tÍ: ãi,i.íi: ::ili"3:;jiil ã:.ulll#ffir ,

Lisnro. [trp3'or,rc,]iÍ'isto refer j-a-r

"iããi"--aã-rro=*àt'o=g""irágáà 
rnuitos aos a-spãctos'neoessãrÍ-gs'â Reconstrução d.o Pa!

ticlo foram iá c?Tf*Su1qou, ?,rt:?,* ainpa,.nãp. Por.,,exomp]-o,'3á foi possivel atingir
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Em gT?u dc urplantaçã.o da-Olgani? o

fartLd.o.--ffio rLcste cl.ina du t=iç$Cli*r euo se envolvc num protenso rrgrand.e apoio d.e
massagrt. surgem m,cntiras coEü1ifiilrõTerente à nanifestação d.e I d.e Março em que um
camarad.a afj-rnara numa scssãc d.c csclarecimento que tinha tÍd.o 30 ni1 possoas quan
d.o teria no máxi-no d.os máximos 10 mil"

A.d.Íantava q.r-ro a Organraação no Forto eõ conseguia mobilizai cerca de 2 nqil pes-
soas pa'oente nr:s conicíos e na, naioria das manifes'i;ações"

-Que não tÍnha coahccimentc c1a exi-s-Lênora d.e o6l"u.Las d.e fábrica da 0C1W,P, baso
fund.amcntal em quc dcre assentar uma On'ga:rização cornrnista, Que se eLas cxistian

r: eram tão cla:idec1;irras, tâo cla::d-estinas e guc por isso nesmo ná,o fazLan saj-r ne-
nhum comt-:::.l3eJ-r,i " ,

!.' 
-Que logc a. ecgr:.i:: aa 2J de Ab:ri} iinha and.aclo para trâs e para d.ianto a chate-

' ar a notla a camarad.e:l C1r-e vj-eran d.a er,ri-gragâío e que ao chegarem cá ficaram d.esilud.i
: d.os ooÍr a si-';uaçiío po:i: faaíam d.ela uma icLeia rauito molhor 1Lo que aquela que virau;

Que efecti;amente l'i.:,v:-:r, uma :'doia errada originad.a polos relatos sensacionalistas
nos GPts à.oe=ca âa llcsor:r, i.npla::-bagiío" A Organiragão tinha uma pessoa aqui e a1én
que {ccc::evia lutas (c que e:'a relati'rastente fácr1) e clava a perceber que essas Iu
fo", eram liclc::ad.ae ilcla maii;a, gue aqui-] o era tuclo nosso.

Que o reprcsen-La,n-5c d.o G.P, tinha d.i-bo tfOs vcntos c1a RevoLução já, sopran sobre
Portugaltt.

Q:e se esta;a .i ca-ir cn _QIg-àgl§.gjle e a constar isso estava ter-se gritad.o no
7omÍcio rLo G"P" :ro Palâcio 1'46ãIã*'"ôTpa" (representante rla UPM) assim como na

lFtfÀf;no Congrclso rla irEO(m-l) ter'-se rlito'ri.[orte ao Copcon'? e aind.a d.izer-se habi-
tual-monte, scn tre j;r;tificar po1í-Licanente 'rAbai:ro o Gcverno Provisôriott,

Que e:is';i:: r:c:t:.',:ri.si:o na::i-ferta::c'.o-sc na posição que algung canialad.as a§§umi-
ram no 11 ce t'.afço l"àã*ão PUP.' : 

Que o a:.'i;igc ác, G,F" r.e3J e::a outrr: d-sd.o -- nele fazia-se uma critica ao MES em

termos quc l:e:-: !a,:!-'cc13rn d.i::ig:-d.os a fascj-s-a;as.
nava-so e1 crlter-d"l:x çi-r.rc os GIAFs eran d.o G,P,

,:.., , RespeÍtan'bc a istc, tLLzia gre não havia uma linha defenicla em rolação às d.ivor-
sas Qrganir,açücs, aor- olhos d.as nassas fioavanos cono os únicos boi:s,

i, Que cxistla cijlg§1-?i-g.1qp.o e e1a era _14c?pz g-e se atrto-cfÍti neste ponto cono
noutroo"

Que se iria crcn:.tir úa OüMLP"

. ,' Assim o 0.T" d-a .r:er.,-::Lião foi;
I : Lei-bu-:a o-a a,cta da reu:-iião anterior (tl-/Z/l>)

" 2 - Diecr-:.sri'io poli';i.ja d-o :Íutrlro d.o t::abal-ho
a)A poeição d-o coi:-Lrol-ciro
b)l'led.icra;; a tona:-."

-atou o clesenro"!-ar dc; acontccincntos.

: prá-bicas e'nais ume err que so d:-scuiiu una proposta d.e Plano d.e Trabalho para Aluno
A sua posigão evoluira nos ültlmos tempos d.eviclo a analisar as questõos ::-is

profund.aLncnte c os ú1 ';imos acontecinentos.
:. Que afinaL a Organização na rotrospectiva que fazia dissunnulava as qu.estães e

-r não foz nerttruma auto-crÍtica ai não ser que 'nã,r tinba aparecid.o às Reuniões com as- outras Organizagõeei nam sequer-r-rna auto-crítica relatívamente ao atraso do F.M.
- Chegou à conclu:ão d"e que á h,.ta ideo"l-ógi.ca nã,o fu::oionava, na d.efinição d.a Ii-

nha poJ-Íiica não c-;..a posr.,i1,,e1- participar tod.a a Organização, os organisuos de base.
Por exqmpI,o, n;i-ior canarailas -l;rnhan protestaclo con'tra a convocagão, para o mes

mo d.ia tLo comi:io .1as nulheees ô ae manj.festação e o CPP não ligou nenhuma. Depoiã
a prática denon.:']:c; ciuen 'biiüa ra?,áo"

A posição i"o controleiro é d.e que r:ão acred.ita no centralisno d.emoorático, na
Iuta id.oo16gi.ca pois se tornasse una posição firne seria caluniad"o e ameÔad.o taL
como já sucedeu ao llÍc-l-eo José cle Sousag se caso não fossere caluniados, a luta id.e
ológiãa ela abafad.a tai oono a deroissão d.e un camarad-a que tinha vind.o d"a emigra--
ção (soube istc por vias travessas).

Às oausas porqu,.e o -l-eva a afirmar o;re não acreditava no centralismo-d.emocrâtico
na luta icleolôgica i::r;e::na era porque ele Ía pôr a nú L,,rÂa camad.a d-e oportunistas,
d.e carue.iristas que d.l.:i.ge a Organi.zação. A análise às razões d.o espontaneísno Ie-
vou a encon'l:':a.3 ]1aÊ o-r-i.ge:rs Cia OCIr{LP muÍtas respostas às suas questões.52:



".:-i-i.46g1p:;pel-o estudo'dá'F.l{,r.'*u,i*'a)-grrns üad"os que tinha c por r.ruito que foi rtd.es

,cob.ertor pcla,iegalid.ad.c burguesa veiã a sabcr oJiu ooncretanente oomo 6 "que apa€
''iàêtr'oG'P' ' .. . ."..
"t1- O_.C;f."lsut:giu en 69 de'um g:upo d.e estudan'ces ani.gos (sotretud.o d.c Economia) que

-.'àÊiiárrám àcuas:Lad"c qucina,los pola Pi'd.s nas esc.olas o que obrigou-os a ead.a um ír pa

ra o,q.,:ipto mais velho" Pôr r"ezes, alguii:s á.e'}es, t:ôÇ mornentos nais quentes d.a luta,
'vÍnhan a.'ié ã Fao- E': como er-an estuüantes qir"e ian trabalbar para junio de oporá-
rigs, não .que::onâo d:rr a enj;lend.er i-sso, há que não àstuda:: p:ofu:rd.ancnte, há que

nãó' dei:bar m';.--La f;-}-ad:;-;:a j"ur-nto C,c-l-e:, que renão tler';apasse a careca! I4ais tard.e
ontraran em contac*o con r:§grr 

" como junto desses caneiTadas rler'am a cntender que

havia una g:ii;nó.e .mi:ian-iagÊíc s q.lre o çcn-b::o d-i-:r'.':ge::"';c se tirüra mostrado que estava
lrno .fogo c1.i rur--bil, no i..::1ie::i-orl. o.-s canaradas C. ;rO0tr acci-targrn 1sco, frcando o tal
glupo J.c lrn:gos I .ic:.::r

-'= 'õ rqal não-esi:.r.,.:nr:L,l'rp'i;i:'começracio e "-3. assi.n, poTque a na-i-or parte d'os gran
' des.Par';i-àc:,j,)::",.*'.t-:;i:, r:ilccit d.o jntel-.:c'"-tais d-:-cpo;'!os il i:cn po:a c Seio d-o Po

,rà-".;;r;r;.; ; o,:,-,rr= *í' np"=.r=:or r.:.:-'a .i-o I:-Li fã.rm:-:rLo d.oc mci\o:rcs, clirrgen--
-bes; I'[:.s'Ã.rúe Ll, pclce',;c.icã o I'ebo t: {;J tcn.-se ':'J-:*o que os cii-:igentes sãc estLt"

:.d.antes: tile iiá pcucss ouaâ:r-oc su-pe:'ic.res ope',+íri.oà" Mail:, :":.a reunião c1o organismo
ep que tiaba-r-h:, foz "-, pe:rgu::-ia *o nrurootitt;s da. antiga crírecção t1::ham possibilid.a
des-,i.e cs'ualt ::c, C.C. g r.o e.Le o cirna.r'edc ccr:"-h*'oleiro nãc rcspo:rCcu d.izcnd.o que isso
era d.izer d.e n::iso P.i.ta, e-r,o j-;so cra i-mpcr-i::r:te e nio era -eve-]-ar d.ados conspifati

"ãã, 
troi-s esscll eie nc;r-i;c: 'lanrrin forrn icspons,àveis pe'lo go1.po po-ls rrão combateraã

ii;-1.;;,rto áo:.,--uac dcl.e (ta:'::a d,e cer:,"Lraiismo--d.enircrátj-ão ã t'r'o* rc.eol-(\gica),mos '--traram rrrre"iip'b:-::l::rt c:.pl-crÔaile c'"e r,.:c;çãc :

. pô; eh'cai:,ia a,:..eir:ãre:i-l;at:-vi-tllrle rla. 0onf.:::ê,:ncia peios d.nd-os qtLe l.].erd-eram'.e os
íesultad-o-li r'.el.rr poi.s a d.c'-=.'":mel.-laçIo qu-e;Í.:'a r]-as co::cl.usõeg pôi:co ou nad.a era.

Ít na bago úi;r;; c":.c c:-l::,e,tod.os cc e::-os c',.a ]lEC(*-1), :re:l-'-c-.:o r1o scu liberalis-
ülo peí-trc1.:c.--ô',;-:'.1'":rr5 c t:a Í"a-''l.-l e i-.: a;i-i;o*'3::ítícr-',, i exenp3-o àisso referc-se a tod-as
as cri'oic;,,s fc.i-'cas i:cla iJ-js3:;j-'l'al cn i.-ie e: ;:.e::hutna d-el-as -It.'zla i-,-na auto-crfti.ca.

Por :r-:ílc o :oi--I,:r'cl-err'ô :ia cicniti:r'-l:c '.ie 00i{LP
- Nes'i;t al;ri::a url ?-r-r.j'aci.; i.i.r::c ,1-::c eit:,;a co:tf".'-ro .úo neii d-istc tuilo não saberç
do qirc a3.r-'!;iic toma: po:;s pc: urn iailo hãvia estas uaganas mãs po; outro tinha un
grupo c1c c:rp^,'L;i:;a'::-lcrr qr-c se os d-ci.xassc er:an capazes d-e nan4a: passeall o corryunj-s
glo o

O controLc::o C,i*se g.r-,? se q*:Ê3stcno,3 i)essa-ü'a-nos tlovo coil'üasto. Mas e1o:'queria
conti::r:ai:,, r;:,ti--i-fl:':::'iara o cornr-,::icno, .:gr'ega::t1o os caaerad.ac dispostos ou traba-
thar c Cepo:i.,; pCii.:::1,-a,:; cu, -'i"r cle ::.:.,*o p{t"::a a C-+ga::rl::ç'ao ou L-18:icÍlSal: nOutra; nC} eI
tanto ::i"o tj--,h:, :.-:';c::gío (rl cir:a'ÍJ *1f,3 no'.ra-

Depoi.s d-e,gc cii.va,ga:r Ltn poi;co on'"c:-':1o d.o fi.r-bi"r:co clo traha.lho, plL§ e, o-'-:.estão:

-Poic efe:-l;i,-ari:::.te !r;d.c:-?io have:' d.ive:rgí,i::c:ais Ce :r"Ôcl.e :.icc-Lôgi-co-pofíticos,
pod.eremos -,Lc:i. oli;:civa-1õe:: a farer c-': ',::a"naiho, coisa$ a c:itlcar sevcllamente. Mas

Lsto, nuna Organ::açir i,eai-rii:ia 'Íaz-r.e polo ceirtral-ístno-d.emoc:á,tico.
A questão cstii c: La1)a.,, re ta OCII,iLP h;i o.:.r aão centralisno-denocrâtj-co. Send.o ag

sim as questões irieol,rigicar-pcl,iiica:: r:ic d.evcn ser anaiisad.as agaraa
euant; a mirn::ão es'üou- i;:'cnts ai:üa;re hÉi ou i:ão centralismo ri-enocráticr," Pois

reina toda esta a::arquia no nosso -;rabalho, 'uu. (referia-ne ao cont:'oleiro) atribu-
is a culpa à falta d.e d.i:ectivas para o trabalho, à Íncxistência duna d.efinigão..
dum plano gera3-" E'o possr; acred.ítar ep ti, :lo er:tanto aquiJ-o a que estou mais ligg
c1ô ô por isço falar com nais objecti"ridàd-e, leva--me a deitar as culpas para cima
d.e nôs, pi.ta a, i:lc)sia j-ucape,+iciade cle crde,:irnos ';rabalho, d-iviC'i.rmos corrcctamente
tarefas. IJ6:;:,1'.o r:u:ría:loc lij ei:r'ce, C.e 1u-si Pois pocLc::enos at:'i-bui: as culpas à
Organizagão lc::crie nãr: Cr:-."oc-);r.:r-r.;sto e'icr'-','* pio-,ridônciaa para pÔr cobro a estes
riaies.'f:eo'j t:n: :i:.D-,c:r LtaG Ilonsc qt:c ilso pcl-e cc: crj-'i:i-ca-Cc inter.renente.

O co::-ifolsi:rc c::'gi:.nsi:tou en soguiàa'; il]:§ se nos escalõee superiores há aldrabice
e oport';nir:ml, f:l-i:a-d.: au.-üo-c-i:í'i;j-ca ccno ê que poderenos comi-gir.1"1o.

Ào o-*" ree,pc,i:d-:-: tson, pode;"ái havàr iudo j-ssoy l)o. entanto, a hrst6ria do MoviuiéI
to Cônu;:ista l::-i;c::i:âcic::.a1 e. rnc'srno d"à mcvimq::to lvi-T, pcrtugrês tem pro'rad.o que pol
pressãc cl-;: c-r :e:r pela inso::ção CLa Organtr,agio na Cl-asse Operária esscs oportunig
taq. são d.ecrL:asc:r.,:atLos e a-üé e:;pul-so,:" Este processü pod.erá l-evar tempo, mas creio
firmemen-;e q-,-tc ::.o sgj-c d-a Organineçáa hii muj"tcs cornu.nls'bas e :-sso d.{1me esperanças.
t. O cô:'Urofe..ro dis:e qure aohava a mi:.,}:.a atitud.e hone=ta, m:,Ír o-u-e achava impossi-

-ve1 nud.ar ú.si'c,oil,,gs i.ntcrii?ne:rte polà os escalões srlperiores eabj-arn mairóbrar ben as
coicas, lang;,r ircr:a;r e+ic", etc, O;c tambâ: atreditava na à:rj-stência d.e comunietas
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na OCMLP e q11e por isso mesno saiu, para assi-m. mai-s facÍlmente desmasca,rar aos o-
lbos d.eles os seus d.irigentes oportunistas"

A reunião terminou sem se ter chegad.o a uma conclusão final e marcou.-se uma pa-
ra o d.ia 18 A.o .'3 à :roite que d"epois não se realizou por causa d.o comÍcio"

Depois d.esea reunião tive conhecimento que na Concelhia se estava a processar
u.raa d-iscussão dos problcmc-,s inerentee à FECr coü base em crÍticas apresentailas pe-
las chamad.as bases. Â ccrnissão local d-e que era responsável não enviou nenbuma crí
tica escrita à comiscão concelhía. nepois d.a reunião d.a d.enissão d.a Comissão Concã
thia o control-eiro ii:.formou--me d-e tat facto"

Camaraüas, apreecn-bo em seguid.a mais algr-:-mae coisas d.itas ea conversas informais
Gom o controleiro e algumas con a companheira d.ele,

-O controlc-i:o disse'-me que -binha ped.id.o a opinião e d.irectrÍzes na cêlula para
a Organização d.e {O ecieren-bos à FEC na M (saI.ro erro). Pensavam formar um nú-
cleo de ad"àreatcs âa FEC (não sei se era oxaetamente i.sto, nas parece que sira) e

não obteve resposta se ísso era ou não corrocto, Que esta porgurrta tamb6n foi feita
à Distrital"

-Que tin-ha conheciroeri-io d.e pessoas chatcad.as com a Organização porque tirüam em
prestad.o às vezes, o caLro por uma se,mana que cc alongavá po= tn*pos ind.efinid"os ã
alguns chegaran a vir sem gasoli-na, com ganrafas vazi.as d.e champanhe e lrisque.

AssÍm como casas emprestad.as eran abandonad.as sujas e Índecontes.
-Que ele pusera em causa o centralismo democrático e a luia ld.eol6gica e que o

camarad.a controleíro respond.êre que poôerÍa, pox vezes a luta id.eolôgica não ser
completamente bcm fei-ta, rnas qLle centralisno d-emocrático havia porque o C.C. tirüa
sid.o eleito ::a Conferência"

-Que um eamarad.a, d-os responsávols, d.aqueles d.os grand.es, perguntara a outro oo
. mo é que' sab:-a quc havia comunistas na FEC. Isto num torn d.e censura.-t Qro um ou';ro cama::ad.a, d.os taÍs responsáve:-s(t), que d.isse que a linha d.a 0CM1,P

não era para se cliscr-:-tir na FEC(or-f) (estas forair d"itas pela companheira d-o ex-corr
troleiro) "

-Quo um canar;da con o qua3- não tinha relações organizativas veio d.izer a outro
cori quen ';inha que e3-c anri.ava nui.to tsoricista e criticista (como lhe tinham d.ito).

-0 ex-con-trolei:o d-isse-me que em l'1-;r^ ir-se-i-a criar 2 eélulas d.e fábrica da,

Organização" Mais tard.e disse-me côncretamen-be en quais"
Na manhã-seguinte à reuniãó Oe oê1ula em quo apresentou a carta de d.enissão 1eu

:tsp1a e esieve a di-sc"utir cornígo o artigo que vinha na rf0apíta1tr ea que se felava-
ea trSÍcotar as elciçõcs, Isto era, para ele mais urra a juntar a tantas outrasg matF
d.am-'sé'$ateIas, :.:ão c: explicavam as coisas polítjeanente e toman-ge posições es-
querd.istas como '.i-sso cra urn bom exenplo,

L 1[4/15 esteve conigo e praticamente não d-j.scutinos nada" Só ele ê o.ue falou,
poid não horrvc 'ücnlpo pa:a mail c

Dicse c-ue sô ouvia bocas a::cspeito d.o proccsso, bocas porcas c desonestas, ca-
Luniosas:

A exemplo disso era o comunicad-o da Conissão Concelhia tr" Alun' en que deturpava
as discuesõe-s havrd.as nas reuniões de r-lemissão. As di-scussões tirüauFse voltad.o pa
ra crÍticac à OCjv[.,P e não cô para eü FEC, que a FEC cra reflexo d.a Organizaçio.

Fbaaes comos

- ttQue jâ. havía trabalho de sepa à { mesestt

- ttQue todos os elomentos já foram recuperad-oÊ, ou ostão em vias d.e taltf
rrQue a cg.uBarüeira d.ele o tinha enganado e nentidotr

Q:e estivora com o controleiro e q-üe o único oaso en que a OCMLP tinha para prg
var gue no dccorrer d.este p:occsso houvera fugas tLe inforurações, quobrar d.e conspi
rativid.ad.e ela o'caÍio CLele com o nosso orga:risnoo

Contrnuou re}=atar:d-o que a Organização ãO 'binha d.ito bocas e nenh.uma crÍtica e
que ele sabia muito bem como se fazla para elas circularets, que ele também já a1i-
nhara nalgumas.

Camaradas, 'esto relatôrio vai assin bastantê pêrmenorizado nas acho que terá va
1or no sentirj.o d"e quo' pare sJe fazey uma boa análise ao processo necessita'-so d.e rE
coLher o máxj-mo d-e d.aàos" Iesctrlpem se al-5prma coisa for riral explicad.ar por talvez
não ir escrita d.a n,clhor forma, cont aiiSrma :;palha'r,

Am se'gu-:i-aa iria ';irar algumas concLüsões pessoais sobre' o d.esenrolar d.istrr, e

façro no in-iuito de contribuir para.a sua anáIlse" :

O d.esenvolvimento d.este..processo (partind.o d.os erros existentes se destringa o
chamad.o espontaneisno para conoluir que não havia ientralismo d"ernocrático porquê a



Ctrganização era úoni:rad-a por oportunistas, fonte d.e toiLos estes males) que-aos tnaF

is j-ncaui;os poci.e::â pa=ece:: pàrfeitaurônle marxista, oeguind.o um processo dial6ctico
e materii"al.i*i;?, e1.e ag firc e ao cabo onferma de nales corxo o §&j-ecl5isgg e espÊ
$ é. - Lr- a:ulç-[zç o 

=§ry.L,--E&=*.-[!i:í"á !*TlIã não er:;:a coa os d.ad.os todos, vê unicamente os exros, tira
conciusões p:'-'ecipi,tad.as, assentes na e§,peculação, tal comr: afirnar d.esde g inÍcio
que n5o hárr:1 a, <,r:::'L.r'a1:-sno d.enocrd,tico

g§_§grl-?. protri-eea.s p:rctenii-a respcstas rápid.asr eue.fosse ouvid.o e lbe d.essem nais
ager:çLio" lião !l:]:el'e o:r te:nos d-e co::junto, nuna atit'ud.e d.e Par-iid.o; I'Submeter a
par-Úe io'i:oil.c'lirc

Q:-ra.--.t, e$ ü;,r.1::::r r'i 
-:.t:bo'i

/.s a'li'l l..,c*c: c,.o na-;. e::-cc,r'i'rol-ciro coár:-c',elava-ai ho::cst'cs, ainde EIesmo ncsta aI
tura ao":ciLito :,-:o il.(l c,c1;1lo;:.:;lo" T:-nha, ao nesno tenpo un eupÍrito d.c sacrifÍcÍo
no trahafho" itro c::tanto, ccnsiC"ero ç: po1.Í-i;icamente não e::e, ruito avangad.o, não a
iralis;rra: I,:.: ... -Jc:, r.:: cüir'':s d.iaiôcticanen-5c" Como cxcnplo Cisso ve ja-sc a sua
ItcrÍt:i.caft i: p:-a-:'a i": c-'cleri d"c ttniai.*=:.: c Governo Provis6rioir

Fru'lo d.o r',cr.: l-.:,-1 xo nivel poJ-Ít:-co vern a sua insompreoi:são pare o papel d.e orga-
nrzaôor c i-r-i;1c:il,c il 0 urn íJollr.il.rsta; paira aiôm d.a sua üedic?Çãor C.evoção ao traba-
thor'irn co:;::.:::i'6[r, cllcüe:â salrcr in6t's3--1;s po:" ni p=ôprio aas d.ivcrsas ocasiões, d.eve
rá tel ca;1.;:oi.âr.àc óe'i:r.ioia1;:-l'e sen coi:*ud.o cair na ind.iscipiina partid.ária.

O gc.:;,t;::;:'dj-:'ic c:::tanc:.r-ic q.u3 cs'L:i rcle,cicn:d.o ecn o noeso trabalho. Urn traba
tho d.eso:ga::i:::,ti.o, no qiual- d.encs proyaÍ-\ d.e i-::capacid.ad.e d.e o pl-an:ficar. Na faltJ
4S--H.gS:1?.-.iiL3:j:i.i" llãc c:anos c; porta yazes d.as id.eias d"as Basea§, nas sim da.s -
r:o;ca,I-r.l:l-:,;;,,iôiiõ:: ,-':r':;?r:a-i-, i:: pod.riclão d.o r?osso réolamcn-i;o, não bebiamos. d.a e-
iis3g'ia c ccnl.:,-i--.i.C-^-1 ics cpe:ârio: e d.snáis trabaihad.ore§r eramos u,m grupinho d.e
amigos. CaÍnc'l eriisÍtrt ::.,s uesâi:.inc!

A p:'.:: i] c c::Í-tic,^,:: 3r'Í',:as, abrrtil-;-:t conccp??jcs oportur-,istas, anti--raarxistas cn gue
,. d-.* nl:r-r i-ri'--,-cu r) aq.,reia gclre o q)-l é rrrii il-ireàção e se nela pod.erão estar ou
aão cierc:r.-i;u:'c::',r-:::c1c: C-a, b:,rr'6ucg:la" ]l ce:'1;o que um Pa::tid.c Operário c1o Vanguard.a,
rrn Pa--''ii.r':': Co;ri'-:'--Llia úevcrai ccr--ba.-.' '.1?Í) Íluas fí1c:-::as funci:,nenialnentc com quad.ros
oriu;.:rlol-r .ti:s.iít:ic:, \) ql1c pa::a c1:. sc mazrtciüa ficl ao Iú-lL ê i-mportanto q:lr" o"
postoc cirri-;clt:J re..1i-ri:r r.recirch.ic'l.os po: es-fcs quadros. lTo e::tan'uo] 6 nruto natural

- 3-.a Reoonsr-:r;"ç.:"c :lçq Pa:ti.tlo d.cvc aplÍcar naiÇ qrre nr-l:lca uraa poIÍtica de quad.ros
justa, rroi'f -;.d;i fi-,-i:..'at:c:.:,']aine::l? !?.r:i) a fo::mação, côucagáo d.c elenentos d.e vanguar
c.a oporaS:.cÍ, :

' Out::a E::a':''i c J.ijl.s'"l-r",O r',-Lc:'ci:t::ra r:e'ceça d.cgtee senhoreS ê o que é a ReConstru
ç,Io d.o Il::.-;..io-, i)ois ít L'u.J, rcconc-i;;r:gão'üen hanrcr côm a cor=ccgâo d.c mótod.os e esl'tÍ]o rl-e -raba.l"i.c e il:so nãcl Í-1o consegue clc rr-n d.ia para o.cutro"

Pessoalnc-:i:: c.o::ot:. i.',;:t graid-e o=rã q"ro ''oj- nãc ler travatlo 1u-ta id.eolôgica em
torno d"as c::Ít:-cil:: à --!.i::l.r"a pol-r-i:-ca d.a Organizaçáo. Consid"erava que o fund.amental vera sa'*cr se exj-Ll.f ).t:. a,:. não üI e col.oca-.-1., cono secr.rnd.ário, nesta altura, a d.iscu-
ssão sot-.:c cspc.'.;a,::eisno c o i:.i-a*].o a sete" Agora, r.ejo que. isso foi errad.o porque
::o finaL v.:,-:mc envo.!-v-Jo i:-'Jna x.-i,yerl derrcrÍticas, críticas e mais crÍtÍcastf sea ga
beC'po:: c::âe ccmcçar. Tod.a e:-ia atnccfera não me deixar-a ver ben se existii.ia ou 

*
não Cn" Por outro 1aCo, dei::ler-rae a ce:ta altuta, d-ominar pelo d.esejo pequeno-br:r*
guês c1q quelex saber mais e mais, i"ssim não combatj- o abanrialhamento d.a conspirati
vid.ad.c como d-evc:ia tcr feito"

Importa -i::ava"r 'u.ma j,:.t.ten"ca -'l".r.rta id.eol6g.ca em torno d.este caso e em tod.a a hEa
sid.o suficientements resolvid.oí

no caso 1.6 rpJ-lo :::*í*pa;iiclo d.o II,,V"R.
Ee.i,e casio d.e:]t.r-;a ai::d"a um b:i;o r:.3ve1 teôiico e i-cleo1-ôgico.-po1Ítico por, parte d.e

milit:::|:s e i-'i-nira'li-:,an.;cry" J:ge toma: med.iclasi 
:

Quani;o e, mi.i:i harc::-a neccssidaclc cle toiia a Organi-zação fazer un estudo sàbre o
que ê o cc::'3:'.1-'1.ismo--d.enocrâ"frco(-lem havid-o cu não falhas?), sob::e orÍticà.e auto-
--crÍtisa(o q"r." é? ci:t;'e quern se fazretc")rsobre espontaneísno.
' j Um cst'.:cio ',,i.",ror J-iga:rrlo a i;eo:ria 11 -J, ao caso concretr:,

Por cxcnpio, fit:.:or r-:n es-fud.e d.o ÍtQueFazcrtt ligad.o à nccsa rcal-idade, ben como
'ccztor c'..: I'1.:rü ls5 Tu:rg.

Camasaias, cstc !:roücsco lo',cu-me a tlrar uma ccc.clusão que poderá ser subjecti
va:. Qr;ie a O-'g:;-:i-z;,u:ãc compo:ta poücos qtra-d:'os d.í:lgentes e gue seria isto uma-das-
'ca11saq p.:i.:r.ei-pa:i.i: p&L& as def'oiências " nTs coneticlos no trabaLbo d.a tr'EC. ::.,
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3orn, camarad.asr Ponso que o mais importante foi d.1to, e que isto será útil'
Tentarei fazet um outro relatôrio entrand.o em lintra d.e conta ooEI a caracterizaF

ção d.e elemsntos rlue deixaraa d'e apoiar a Organizaçár'
fmpor-ba reflectir melhor cm tud.ã, tirar conclusões marxistas, não nos-d'eixarmos

mover por rrlancores pessoaisrf e saÍr con uma anâlise pública o mais rapid'amente
possivel.
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Saud.agões Comrnistas
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