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Boletim de Organizagao do P.C.P. (SP1C)

Como e j e do conhecimento de todos os nossos camaradas 0 fascismo naci.Q.
nal estabeleceu uma nova of ens iva contra todos os defensores da liberdade
e da democracia, e nomeadamente, contra as fileiras do Partido. A · 11 campanha anti-comunista" da Legiao procura "criar 0 ambiente preciso entre as
ma ssas para se justificarem futuras perseguigoes, numa palavra, pretendes e aceno.er novamente aauele ambiente torvo de infamias e de 6dios aue 0
nosso pai s viveu o.u rante a guerra de Espanha.
Porque s e procura, agora reanimar essa camp~mha de perseguigao ao Partido ?
Porque ela se revelou bastante proveitosa para 0 fascismo no passado.
Porque os nossos carnarar.'-as "ganhando ve10cidade", se esqueciam que estavarn
lutando dentro da flega lidac,e fascista, que a espionagem da "PVDE" e da Le
gi e o rondava por toda a Parte, que a simpatia crescente do nosso Partido
entre as ma ssas, e 0 ala.rgamento da sua or8anizagao, implicavam urn reforgs.
mento de t odo 0 trabalho consnirativo, e nao 0 seu afrouxamento, como entao de facto s e deu. 0 resultado dessa concepqao falsa da luta revoluciona
ria, foi urn de smoronar constante em varios pontos da Organizagao, massas
sempre cre s centes de militantes e de fi1iados d r ;. Partido que erarn arrastados · para as pri s oes. Localidades houve onde organizagoes inteiras do Partido foram, t ombar sob as garras sangrentas da Dolicia. Enquanto 0 ascenso r~
volucionario da s massas s e deu, os novos af1uxos preenchiam,melhor ou pior,
as l a cunas abertas !lela re'Oressao policial. Mas.. ~Quand.o D _ ascenSQ revo~u.ci-o
ner io cri stali zou, f oi ouando 0 Partido se apercebeu, ( ja ' dem~;t siado tardeY
que a s SUas fileira s estavam desbaratadas, que a mE"Loria dos seus quadros
se encontre'Ta a ferros d o fascisrno. Ora bern, hoje os dirigentes do fascismo nacionol pr etendem r enovar a mesmapolitica que entao se the revelou de
re sul t ado s resultados nos : . tivos para eles e funestos para 0 Partido. Deixar am agora n'ovamente mu i to e "J.os nossos mili tantes IIganhar velocidade", para
depoi s mais f a cilmente desencadearem a sua ofens iva ! A existencia do g;rupelho provocat6rio tambem se esta reve1ando altamente proveitosa para 0
f as ci smo, p ois, com as flutuaqoes e <,liscussoes que de principio provocou
dentr o das f ileiras do Partido, fez transpirar Dara f ora do seu seio, sob!'§.
tudo nas loca lidades da provincia, 0 nome de muitos camaradas e a sua posi
c;ao em relagao 8 reorganizaGao partio.aria. I-5uitos dos nossos cama.r adas" dei
xar am-se env olver nas ma nia s oue lhes estenrl.eram os agent -:? s provocat6rios,
des cendo a 0.iscutir com eles, ou com elementos 1igados a eles, 0 espirito
' que animava a reorganiz8qao partidaria, a sua justeza ao acompanharem e
apoi arem essa reorganizac,ao, esauecendo que era esse, exactamente, 0 caminho aue mai s convinha aos pr'ovocadores para fazerem quebrar as regras cons
'P irat ivas ~ue deviam CouY'&gar os quadros do Partido reorganizado da sua es
pionagem e da s investida s policiais. Estas discussoes nada, ou qasi nada,
aproveitar am a o Partido, e levaram ao conhecimento do s provocadores 0 nome
de carnaradas dos quadros de algumas organizacoes locai.s. 0 Secretariado
Centr al tern de se auto-criticar nor na6 ter sabido im-Dor a toda a Organizagao a linha estabelecida pela reorga.nizagao em relagao aos agentes provocator ios, por ter consentido 0 contac'ho de elementos dos quadros do Partido com criaturas ligadas aos provocadores. Ja se 'J e que a policia 0 que
lhe interes sa e saber quem sao os elementos que estao com 0 Partido, que
apo i am a r eorganizac,ao do Partido; quem escorragou os seus agentes e espi6e s do seio d ~ste, ~ois sao esses os inimigos do f as cismo cuja acgao revol uci onaria ela mais teme .
Devemos n orem reconhecer que 0 trabalho de reorganizagao levado a cabo
dentro do Parti00 nero sempre 'tern correspondido as necessidades conspirativa s que a s ituagao que Ihe criou 0 fascismo nacional e internacional exigem de le, 0 no s so trabalho consnirativo esta muito longe de nos poder sa~ i s!~_!_- Enauaritose-cl er'em desastres como 0 de uma recente organizagao r§.
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obras do s nossos mestres e guia s revolucionarios di f icultou a forma~ao teorica e pratica dos nossos militantes revolucionarios, salvo urn escasso numero, habilitado pelo conhecimento doutras linguas, a leitura das obras dos l
nossos mee-tres editadas no estrangeiro. A unica escola onde se formaram os !
melhores militantes regionais do Partido foi a pratica revolucionaria. Mas'l
"como sem teoria revolucionaria nao pode haver tao pouco movimento revolucionario" ~Lenine), os quadros re~ionais enfermam de mui tos vicios, sao ain·da, em muJ. tos pontos, bastante debeis. Uma prova concludente da fraqueza del'
alguns dos nossos quadros regionais reside na fraca assimilagao das directl
vas do Partido. He: j.:d:~ 3'>" :";..:n ana que 0 Partido luta persistentemente pelo
cumprimento de urn certo numero de regras conspirativas que garantam as organizagoes locais e regionais das investidas da policia,sem que no entanto '
a aplica~ao dessas regras seja urn facto conqreto nessas organiza~oes. Os c~
maradas aceitam e concordam com as id;ias expostas, mas revelam muitas ve~
zes incapacidade de as materializarem: sao incapazes de ligarem a teoria ·a.
· pratica revolucionaria. Nos temos de saber vencer esta deficiencia do nos- .
so trabalho !
Como sOlucionar imediatamente este problema ?
Estabelecendo urn contacto estreito ~ segura ao mesmo tempo entre os e1£· mentos melhor pret>arados e as or,ganizac.oes regionais do ~artido; edi tand6
com a rncaior celerida.de possivel as obras fundamentais para a formaqao teorica. dos nossos guadros; WSigindo em toda a Organizacao 0 estudo atento de
: todos os problemas internos e externos do Partido, e nomeadamen~ 0 estud~
dos problemas tratados no 1l~!Tili tante".
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A OrganizaGao

~a Cl~sse

CamlLonesa

Num pals cuja economia assenta em quasi 80 por cento sabre a agricultura, em que a grande massa da populas:ao trabalhadora pertence e. classe cam- f
ponesa, urn dos problemas fundamentais do nosso Partido devera ser a mobili-,
zagao nacional dessa classe, como classe interessada na Revolugao, pois,
como nos ensinou Lenine, "0 proletariado deve levar a cabo a revolusao de- 1
mocratica, atra:!ndo a si a massa dos camponeses,para esmagar pela forga a .
resi tencia da autocracia e paralizar a instabilidade da burguesia" ( "Duas
i
tacticas"). Ora 0 Partido nunca procecleu a uma yiragern decisiva para 0 tra~ ~
balho no ge ctor camp one..§.. Nunca encarou por forma i~nfn4-s~ a -mobiLizagao_ .
da classe camponesa. E no entanto na planura alenteJana nos vamos encontrar
urn verdadeiro proletariado rural (uns 90.000 assalariados),um campesinato
radicalizado,pronto a unir-se a classe oneraria na sua luta contra os seus
opressores comuns. 0 nroletariado rural do Alente.1oem nrimeiro lugar, e no
resto dO~c:ds 0 campones oobre mais~ menos proletarizado, em~BUndo 14.- ;
gar, serao as rcr:.andes forqas de ~~io da classe onerana, uma reserva q'J§.. )'
o seu Partldo de c£asse tern de sa .~r m9l2111zar. A ausencJ.a de quadros de
comp:isigao camponesa nos comit~s locais e regionais do Partido e sem duvi- I
da uma das causas oeste nosso mau trabalho. Os militantes operarios do Pari
tfd? nunca, salvo honrosas excepgoes, souberam fundir¥o seu trabalho parti ~
· dar~? entre a sua classe com 0 de. classe camponesa. nHnca souberam fazer .
ver a classe carnponesa, como classe menos instrulda e menos radicalizada~a
sua identidade de interesses, a necessidade da sua uniao com a clas se ope- .
raria para levar a cabo a sua luta contra os comuns inimigos de classe. Como remdiar esta deficiencia do nosso trabalho ?
i
Por uma gproxima<48o entre o§ elemen.t.os operarios do Partido e os eleIllell }
tos camI?oneses de van,guarda. Por urna-yj..ragem de '. ddida das org@.t~~Goe,~--±'Q.
cais e regiopais do Partido, naauelas regioes onde predowina. 0 campesinat9.~
se';am chamados elementos a cl ~e camnones
mesmo ue esse elementos te .
nham urna fraca pret>raqao revolucionaria.
pr'€ciso que nos convengamos que .
os nossos quadros campOllesr-' s nao surgirao "miraculosamente" da terra, mas
que temos de ser nos,filhos da classe operaria e revolucionarios conscientea quem os tem de forjar !
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Ume das causae Que mais tern ryrejudicado 0 labor organizativo do Eartido
na provincia tern sido 0 mau recrutamento dos seus quadros locais. PQrque,
na maioria das vezes,se nao encontra logo de inicio urn mais elementos da
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