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POR UMA EFICAZ DIVISAO DE TAREFAS

Ee certo que 0 nosso Partido e hi hQje urn partido organizado a escala nw
" eional, que e a f6r~a anti-faseista org!\nizada mais poderosa e influente no
Pais, tambem e justo dizer-se, e isto para '1111P nos enganarmos a nos proprios,
que, apesar dos exitos alcan~ados, ainda ex I<Iilm grandes debilidades em todo 0
seu trabalho organizativo e de mobiliza~iiQ '(Ie tnassas.
Se fizermos urn balan~o conseiencioso ao Ilamlnho andado, aos sucessos alcan~ados e as deficieneias que nao fomos capazes tie vencer e de eliminar em todos
os aspectos do nossO trabalho; se fizermos ainda, como devemos, urn estudo atento passando uma revista a 110ssa impren~q \l a tQtlo~ os materiais do Partido publicados nos u!timos tempos, e, em primeirQ 1I-1I1!lf, ao~ do II Congresso lIegal e aos
saidos das ultimas reuniiles de Direc~aQ C""~ntral, nao nos sera dificil verificar
que muita coisa ficou no papel - que se nllo levaQlm a prMi\;a muitas das resolu~iles tomadas - encontraremos as raziles de muita~ Ihlll dellilldades ainda hoje existentes em todo 0 110SS0 trabalho, encontraremos ai os ensil1amentos fundamentais para as vencermos definitivamente. 0 fundamental, par!l isso, e estud!lr lisses
materiais convenientemente e consulta-Ios, por assim djz\ilr, cotidianam{lnte. E,
assim, nao esqueceremos as resolu~iles tomadas, as palav'rl\~ de ordem do Partido, e aprenderemos a forma pratica de as resolvermos no \1P!O~O trabalho diario junto das massas.
.
Besse balan~o e des!la analise concluirem08 sem dtivida nenhuma, que as debilidades ainda hoje verificadas em todo 0 trabal!lO partidario e as dificuldades com
Que esbarramos residem, apesar dos progress os alcan!,!ados.,-no facto de muitas
das resolu~iles tomadas (e algumas delas de grande importaneia e alcance) nao
terem side realizadas na pratica. E isso sucedeu,·e ainda hoje sucede, por 0 Partido, os seus militantes e organizar;iles nao terem sabido realizar urn trabalho de
conjunto por todos e em todos os sectores de actividade, por nao se ter sabido fa~er uma justa e conseienciosa divisao de tarefas por todos os militantes e memItros do Partido, nao obstante 0 muito Que se tern escrito e dito s6bre isto. Repetim os: e necessario, obrigatorio mesmo, estudar sempre e a todo 0 momenta os
materiais do Partido de maneira a ter-se sempre presente 0 Que e preciso fazer-se e a aprender de como faze-Io. Podemos dizer Que, em muitos casos, algumas
resolur;iles importantes ficam no papel, eSQuecem-se logo apos se colocam outra~ .
E, por Que sucedem estas coisas? Elas sucedem, em grande parte, alem do que
dizemos aeima, pela auseneia no nosso Partido de urn verdadeiro controle de execu r;ao, e, em primeiro lugar da sua boa aplicar;ao pratica. Se ele existisse, se
f6sse com preen dido de forma justa e se fOsse aplicado convenientemente, esta1I10S certos Que muitas das debilidades e deficiencias que se verificam no nosso
tr.,.balho nao existiriam e, assim, estariamos em melhores condi~iles para enfren.tar as importantissimas e dificeis tarefas que hoje se colocam ante todo 0 Partin 0 , ante todos os comunistas.
E vulgar esquecer-se a reaJiza!,!ao de uma tarefa verificada como importante
numa retiniao anterior, quando numa outra reuniao posterior se coloca outra Qlle
exige reaJiza~ao imediata. Para a reaJiza~ao da nova tarefa sao lan~ados todos os
esfor~os e aten~oes, deixando-se a Que estava entre maos no esquecimento, H UJl ca mais se Ihe hga a devida importfltlcia. E desta forma todo 0 trabalho anda ll O S
repel~es,

nao se realizlI IIm-tnlbalho de c011junto e multo menos harmoliioso em
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todos o&.sectores de actividade do Partido e, portanto r
,
E, porque sl1cede isto? Isto slicede, repetimos, pela ausencia de um \'erdadeirp
controle de execll';ao no Partido, pela inconIpreensao dA importancia que repre~
senta pAra toelo 0 trabalho a realiza<;:ao pratica das tarefas colocaelas e por Ulna
falsa ideia de responsabilidade. Isto slIceele por nao se ter sabido operar UnIa
boa e conveniente divisao das tarefas por todos os militantes elo Partido, em
£eral, e por cada umA das organiza<;:oes em particular.
Se isto se faz, logo se cornpreenderfl que nao sao precisos, que e mesmo incon veniente, todoS os militantes de urna Qrl!'mi"a<;:ao dada, pa'r'a se leVAr il prMica d'e'l:
te i"minaela resolU<iao ou realiz~r qetern;lnada tarefa, m~sr sim, ~o.me.nte estes 'Ot(
aqueies camaradas. Se IStO se faz,logo se compreendera que, mlllttssimas vezes, a
realizacao de uma tarefa nao e .p ara um dia t1laS para meses e ate, por vezes, pa::
ra an OS . Assim, facil sera compreender a necessidade de ~e ttlr 0 trabalho orga=
nizado, elesele 0 pessoaLao colectivo, de forma a nunca se e~q>ltlcer que t6d8S as
tarefas colocaelas e resolu<;:oes tomadas, sao para se levareln 'I pnitica no devjdQ
tempo, e, caso isso nao aconte<;:a, analizar-se de lImR forn1tf serja os factos ocar,
ridos que obst.aram a sua realiza<;ao, ou porque se abancJonai'am, no' caso ele assim
t er suceelielo.
.
Quanelo ela greve elos . openirios das Constru<;:oes Navais de Lisboa - Abril ele
1947 - Welns as atenyoes, de lim modo geral, foram atiradas para este sector , de a.
ctividade. Se e certuque a situa<;:ao concreta ai entao existente, e"igia qlle 0 gras"
so dos esfoJ"<;:os da direcyao ela organiza<;:iio do Partido de Lisboa para ali convergissel1l, nco e menos justo afirmar-se que se esqueceram outros sectores de actl-.
vidt-lde e outrns taref3s. Como 11aO podia deixar de sel' isso veio fl reflectir-se
p6steriormente em todo 0 trabalho da organiza<;:iio de I.,isbo3. Como hicilmente
be compreenden'l, isto sllcedell por se nao ter s3bido (Intes distri'buir convenientemellte as fon;(ls dEl organizFlyao de Lisb()}J, por .se t1~O ter operado uma distr ibui<;: ao conveniente das tarefas por todos os militantes da organiZ3yaO e, em
prirneiro lllgar pelns seus quaciros respon s6ve is. (Claro que nos estarnos a referir
somente a tlln dos aspectos negativos, porquanto fIIuitos elos sells aspectos Pdsitivos jll foram assinaiados nil ~mprensa do Partielo).
'
Em Fevereiro de 19'1R, resulveu-se que os esfor<;:os principais elas organiz~<;:oes "
elo Partielo se eleveriam concentrar nos sectores de maior concentm<;:ao o'perlirifi
e camponesa. Se no sector campones do Alentejo, apesar da 6fensiva policial e '
da-s -b~li"as sofridas anteriormente, houve movimenta<;oes de massas, outro tan~
to nao se pode dizer no qlle se refere aos s~ct9res " open\rios ' entao assinalados;
Amaioria elas organiza<;:oes do ~~articlo, parece, esqueceram esta importante reS(l-luyao. For outro laelo, a Direc<;:ao Centtal elo Partielo nao foi capaz nem soube e"ercer a vigilflll<;ia devida, nao sOlliJe nem foi capaz de acoOlpanhar e elirigir conv e nientemente os pcimeiros passQ.s entao dados, nao soub:e ; enfim, exercer um
verdadeiro cOlltrole de execllssiiQ e desiacar os quad,LOs mais capazes para a realiza<;:ao pratica das tarefas colocac1as, como nao sou be, ainda tratar, COITIO devia,
d os problemas com esses sectores relacionaelos lla imprensa do Partido -" Avant e" e "Militante". Se 0 tivessemos sabido fazer, (;01110 era nosso dever, nao est a,-jamos hoje a assinalm essas cieficiencias e debiliclaeles e estariamos _TlIelhor
preparados para resolver as tarefas cornplexas elo mornento prese-nte;
Vejamos agora dois casos um pouco diferentes:
r
Em fins ele 1847, 0 Partido lan<;:ou a palavra de ordel11 pela conQuista das Dire-~ '!
c<;i'Jes dos Sindicatos Nacionais por liol11 e ns honmdos e dedicacios if sua clasSe ,3~
Os resultados alcan<;:ados sao de toelos conllecicios, 0 seu eco passou para alem '.
fronteiras. Se e certo qu e hnuve muitas eleficiencias durante e ciepois da luta ele'~ ,
to ral, niio e menos certo que a , palavra de orelenr lan<;:ada pe lo Partido foi coml
p reenc1ida e os objectivos funda"rrlentais foram 81c811<;ados.

'l \

Outro tanto sucedeu, quando em Fevereiro de 1948 se lan<;:ou a palavT3 de or- '
d e!lI, para ul11a subscri<;:ao extrHo,'din{u'iadE!, lOa contos e 0 apelo:"{) Partido
pre c isa ele centenas de contos".
,
. ,-,
E ' porque? Porque nest e s dois casos, s e cii 8c Utiu mais, porque s e acol11panilm\;n
l1 .ais ele perto a sua realiza<;:f!o pratica, porqUe existiu mil mellior controle de "
e ?~ ecussao,

porque, se soube indicar corn mais insistenci a 111uitas e variadas ini-

ciativas e, porque 0 "Av,lIlte"e "0 Militante", -embora deficientemente, ·abO'f l
daram com certa regularielade estes elois prob1enlas.
'.,
-' .
Quando se exerce um born controle de .. e~ec1.!ssao, :~,e <lividem as 'tarefas con-
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n~entemente e a imprensa do Partido acompanha a situa<;:ao, indicanclo sen1.pre que aconselluivel; formas novas de actua<;:ao e lembra 'constantemente a todos os miiitantes do P:utiao 0 que e preci<$(, faze l', as resolu<;:oes sao cumprL<las no funa0mental e as tarefas sao l evadas a pratica.

Sem se colocar a questao estreita da esp·.€-..Cii aiizac;ao, torna-se n ecessaria luna

boa divisao de tarefas em tadas as

org~nizql.~oes

do Partido, d e fo rm a s poder-

.:;se abarcar todo 0 conjunto d:l acy 8.0 q.\'~ e ~se t9rna necessario encetar, nuns !/~
:$05 e re forc;nr 1l0utros casas: C81l1panha pr6~ andi daturCl, reforc-am ento do M~f5) ,

MUD Jl1venil, MUNA F, trabalho sindical, trab",lho militar, trabalho feminino, tra~
tJs lho campoiles em todos 0'> seus aspectos, quere dizer, entre os camponeses
assal a riados, como entre OcS rendeiros e pequenos e medios camponeses, traba 1110 entre os pescadores e, acima de tudo trabalho nos sectores mais importan fes da clnsse operaria; illtensificac;ao e alargamento dos movimentos de 1l1nssas
de caracter reivindicativo" coordenando-os, sempre que possive], com as movi-

me ntos politicos que estejam na ordem do dia, etc., etc ..
Claro que isto nao qll ere dJzer que, em determ inadas condi<;oes criadas e em
determillsd a s situa<;oes dR.<iia,s., I', ao cleva·mos virar as nOSS 3S mel1lOl'eS atencoes e
atirar mesmo, corn 0 gro,ss0 das nossas f6r!C8's para as sectores mais importRntes,

para aqueles que melhor e s e mai o res persp e ctivas ofe recem para todo 0 trabalho
flitllro, assim como para determinados movim e ntos econ6micos ou politicos que
estejam na forja, digamos assim, como e agom 0 caso do Movimellto pela candidatura. Mas, r epetimos, nunca os militallt es comunistas devem esq11ecer 0 conjunto
das actividades do Partido que e preciso continuar a realizar com 0 maximo de
prontidiio e de forma harmoniosa.
Uma conveniente e belll arrumada organizac;:ao do halJal ho , tanto colectivo co_mo individual, 0 estudo nteilto e regular dos problemas afectos a cad a s e ctor de
trabalho de que se e respons,'!vel (clesde a celula ao Comite Central), 0 estud o
cuidadoso da imprensa e outros materiais do Partido, as reun ioes regulares e
com tempo de todos os orgnismos do Partido onde se debatem cOllven ientemen te os problemas respeitantes ao sell campo de actividade e as formss de levar,
depois, 2. pratica as resolu<;:oes dai saidas, a existencia de um verd a deiro con trole de execussao em cada organismo do Partido e por parte de cada militante,
lima divisao justa e conscienciosa das tarefas a realizar por cad a 11m dos militantes e por cada uma das organiza<;:oes do Partido, de s de a celula ao C . C . ,
etc., etc., tudo isto, sao condi<;oes indispensaveis para se melhora r, alargar e
refor<;:a~ todo 0 trabalho do Partido.

--------------------------------------~ ----------

EIS 0

CAM 1 NH~OA!! sig~~~

os COM UNIST AS

AO

SEREM

PRESO S

Sao inumeros os exemplos dados POI' comunistas que tendo c a ido n8S malhas
da policia nao prejudicars m 0 Partido, continuaram lutando, denunciando os crimes ela policia 'e do fascislllo, erguendo assim bem alta, IH prisao e no tribuna l, a
bandeira do Partido. Para 0 comprovar basta lembra r os casos rnais recentes,
011 seja, 0 cornportamento her6ico dos camaradas Francisco Migu el e Maria
Machado , tanto na policia como lla altura do seu julgamento.
o exemplo elestes e doutros comunistas perante 0 inimigo, nos momentos mais
dificeis da sua Vida revoluci omiria , sao um guia a apontar 0 c8minho Que clevem
seguir tad os oscomunistas, t odos os trabalh ado res e democratas conscientes! En tretanto e necess;lrio salientar que alguns mem bros do Partido ao serem presos
Ilao se comportaram da for ma '"ais di gn3, prejudicando muito a organiza<;:ao , e
o I)res tigio do nosso Partido. E para este aspecto do problema que queremos
chamar novamente a aten<;:ao de todas as or9,aniza<;oes e camaradas do Partido.
Mas para que haja urns total compreensao da importi'. nci a que ele reveste, na
hora actual, sera necessario term os presente nao sornente os laclos negativos
verificados mas tambem factos tao importantes como s ejam :
1° - 0 salazarismo para se manter no poder e consumar toda a - sua politica
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de guerra a soldo dos seus palriies dos Estndos Vnidos e da Inglat c rrn, tenj
nccessidade de recrudescer (como 0 esta fazendo) a n~pressi1o e 0 tenor tnui ,
to principalmente contra 0 Partido.
2"" - A policia prossegue , por fad as as formas ao seu alcance, na SUfl actl1a<;iio
para ,oiJrigar os comunistas a fazerem declaracoes, com a finaliclade de mais filcilmente desmantelar a organizaciio, eriar despresrigio iI volta do Partido e muito
principal mente pHra anitpJilar p~!iiicame ,'te os milil,ntes do Parlido. Alertcl deve
.estar, por conseqi1encia, todo 0 nosso Partido em rela<;i'io fl novas prisoes, em
relacao ao refon;amento da sua actividade, para que de futuro os comunistas
que forem presos se possam defender convenientelllente, para que saiuam d@7
fender a II011ra e 0 prestigio do Partido,
.
ALGUMAS RAZOES

DO

MAU

PORTE

NA

POLiCIA

Ante 0 nosso Partido continua colocada a tar efa de apurar quais as raziies
principais que levaram certos membros do Partido a ter um mau porte na policict e partir daqui para 0 refon;am e nto da 8ctividade do Partido neste sentido.
Citaremos algunns que se nos afigurnm serem func!amentais.
.
1° -

Foi insuficiente 0 estudo, 8 disCHssao e f1ssimi1<H\'18.0 dos mater i ai s, edi=

{ados pel0 Partido, COat vistas a uma boa COlldttb-l em caso de prisao . P O t outro lado nao se conseguiu ailldn. sabel', como sc impunha, 0 que pensn carla ca=
marada a este respeito, qual 0 gmu de compreensi'io e de responsabiliclacle Q11C
revela, quais as garantias que ,hi ao Partido - t8mbem atmves desta forma",,", e
no caso de cair na prisao.
2° - Da parte dos 11le11lbros do Partido que, se portaram mal na prisao, nao
houve 0 necessario Hmor no Partido, nao houve confianca no seu ideal; hltou-Ihe a confianc;a no Partido, faltou-Ihe a confian<;a que todos os comunistHs devem tel' nas massas e na vitoria sabre 0 fascismo. Nao havendo estas condi"oes faltmri a cad a comunista 0 essencial para que haja firmeza e a intransigencia necess{lrias perante 0 inimigo.
3° - Os membros do Partido que se portararn mal n8 prisao, liveram meclo do
inimigo, tivemm 11ledo as dificl1lc1ades, feltou-Ihes a verdadeira tempera cDllIunis.
ia. Mas a essfls Ih SSOHS faltou-Ihes igu .llmente fl noc50 dfl h01n-a e do dever comuiJishl, fnltou-lhe a 110<;80 da enorme respolls::lbilidade que pesa !l6bre os

1108S08

ornbros ante 0 Partido, ante a classe operaria, [,nte 0 povo que tcmos 0 dever
de defender e nunca trair!
4" - Dentro cleste aspecto nao nos podernos aI;,ear do facto de 8e n"o ter ainda varric10 completamente a concepcao de que a "resistencia fisie :l tem limi-

tes", is!o

e:

Ainda h{l POliCO

CHnHl.r8d~lS

110SS0S admitinm, como l1atur;;:l, cornu·

nistas cnegarem a ceria HllunJ - nil poLcia - entrarem no cuminho das dela.
~oes, porque (defendia11l eles) il "resistencia· fisica tern limitEls". 'Cds eoncepcoes foram muito perniciosas ao Partido. Tais concepcoes terTI de crill", ir;duIJitl!velmente, um estaclo de espirito favonivpl it entrada no eantinho do mRU porte na poticia, no caminho da fnHiucz8, 11aO resistir perante 0 inimigo, 110 c -nninho
da trai<;ao! Daqui teremos tambem de partir com vistas iI criac1io duma s"lidn consciencia entre todos os membros do Partido pClra Que nao 11aja faltas de firmez], pa
ra que nao haja transigencia Allte 0 itlinJigo e para que, finallllente, cada comu=
nista se comp.'" netre que faltando-nos a resistencia fisica restar{1 a resistenoia
illUi'al que nos leva sempre a ser fortes e a sair de cabeca ergulda das maos
do inimigo,
ALGUMAS

MEDIDAS

QUE

SE

IMPOEM

Da mesma forma que 0 estamos a fRzer em reIa<;iio a outros aspectos da
!lossa activiclade, impae-se que algumas organiza<;oes (sobretudo aquelas onde
tern havido exemplos de maior frilqueza ,k elementos seus ante a policia) levem
a cabo reunii'ies afim de discutirem e analizarem FS experiencias recolhidas neste sentido, e assenta,., sabre cada caso concreto, qual a posi<;i1o dos comunistas em CRSO de prisao.
2" - 70rnar obrigalorio 0 estudo e discussao, dentro das organiza<;oes do
Partido. junto de todos os militantes e simpatizantes, dos materiais elo PRrtido
que apontem 0 caminho a seguir na policia, que salientam e dignificam a ]Josi~1io daqueles comunistas que· tao heroican)ente souberam perante 0 inimigo de1" -

o
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a si e ao Pl\rtld~, 9.ue souberam manter bern alta ~ H\lndeira comunis. ntre l!sses matertals 's altentamos 0 caderno .Se f6res preso camarada. , 0
«Militante> n° 26i 0 «Avante» de Dezembro de 1&15 e 0 da I" Quinz. de Outub. de f148.
3" - A educaeao dos comunistas, tam bern sob este aspecto, deve estar ligada ao
conhecimento da her6ica e exemplar conducta de Bento Goncalves, Secrehirio
Geral db Partido, de Alex, Caldeira, Marquez, Vidillal, Vieira Tome, Ferreira Soares e tantos outros comunistas, que souberam morrer como exernplos do npsso
Partido. A educaeao dos quadros do nosso Partido, sob este aspecto, devl! ftitoF li~ada aos exernplos dados por outros comunistail presos e na actividad~ fll~Tia ilo
Partido, que passando pela policia souberarn com dignidade tornar a jUSil1Riisicao
comunista. N6s devemos salientar que para estes comunlstas nao houve medo,
nao houv " hesitaeao ou quaisquer desfnleciment os! Eles mostrararn que quando a
resistencia fisica falta nos fica a resistencia moral a qual 86 termiml com a morte.
E ao serem presos os unicos cuidados que os acornpanhou consistiam em prep.'1'
rar 0 melhor posslvel ,a sua defesa, a defesa do seu querido Partido, a defe ~ i! ~a
classe open\rta e do povo a que pertencem! A sua preocupaCao residia elll, como desde ali. continuar a luta contra 0 fascismo, eontinuar 0 combat!! !Jillo en.
IIrandecimento do seu, do nosso Partido!
. . ..
Conforme 0 Partido ja tern salientado: "Os comllnistas nao podern nem deve!1I
fazer quaisquer declarae~es que venham a prejudicar 0 nome, 0 prestigio e a Qr'
llanizaCao do Partido".
"Os comunistas ao serem pres os nao podem nem devem falar no mora-la , sitio on de trabal)1a, onde costumam parer 011 reunir outros camaradas" . .
"UIII comunista ao ser preso deve suportar com honra e diJ;lnidade ·revol\lci.
on Mias as violencias que lhes possam s e r infligidas".
.
l\ defesa do Partido, por meio durn hOIll porte na policia, signifiea dllfllnder
as interesses da c1asse operaria, significa defender os interesses do povo. Is.
10 dllVe ~ef pora os comunistas uma questao de HONRA, uma goisa SAGRADA!
~\\li1i\Wjl I:j e*emplo de Maria Ma~hado q~~ndo afirmava; ante a policil!: "!l/I"ga.
,mf a lazi!f Illl1alll Iwquena declaraeao II po\;cla, pelo meu dever de comU\11l\ta, pela
fidelidadli qU, e devo ao meu Partido e por respeito Ii minha pr6pria pes~Oa 1illinana"!
SillamO!! p. caminho que nos indica Francisco Milluel ante a palicia: "{,,!ue de
futuro, 0 'npsso Partido tenha a certeza que todos os seus membros se Ill:jrtaraq hem na pOlicia recusando.se honradamente a fazer declarae~es que qjl qual'1uer forma prejudiquem 0 Partido e 0 Povo" .

FORGEMOS UMA AMISADE "SOLIDA
ENTRE

TODOS

os

MILITANTES

Nao e novldade dizer que os quadros se forjem e temperam na LUTA, do mesmo
modo; dizer-se que duma orientacao justa por parte dos CONTROLRIROS, depende em grande parte a boa educacao dos quadros. Porem, e neceilslirio que
f_camos urn esforeo serio, para compreender a importancia de ·uma sa camaradagem e espirito de equipa gue deve orientar 0 nosso convivio e actuaeao junto de todos os MILITANTES.
Objectar-se-a que nao e fundamental para II vida do PARTIDO, tal politica,
pois qUe outras ace~es concorrern muito mais para 0 reforeamento e alargaltlento do PARtIDO.
.
_
Tais como: cumprimento rilloroso das NORMAS CONSPIRA TIVAS, PRA TICA DA CRITICA E AUTO-CRITICA, VIGILANCIA SEGURA NO CONTROLE
DE EXECUQAo E UMA JUSTA COMBINAQAo NA PRATICA mARIA DO
TRABALHO LEGAL E ILEGAL, ETC ..
Indiscutivelmente que quaisquer d08 pontos acima citados, sao mais imporian .
tell· para a vida do PARTIDO . Tod9via, nllo podemos nem devernos esquecer,
qu~ lIara 0 born elCito doe pontos inumerados, cOllcorre_ de certa maneira, a for-
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l11a como os-nossos cBmaradas nos OUVEM. Porque I:r~mQs haver. uma cer-ta
djferenca entre 0 cumprir-se as decisiles tomadas em qualquer reunHio nos org;inismos do Partido, pelo respeito que por Ele temos, e por ser justa uma de:
eisao; ou em realizarmos da mesma forma essas tarefas numa mesma confianC3,
qnde 0 auxilio de quadro para Quadro sen! refon;ado, com a amisade e estima por
nos forjada . Saibamos, portanto ouvir e compreender cada camarada, com Quem
estamos em eontacto, para melhor os auxili a r-mos e sermos auxiliados.
Ao ouvirmos falar do nosso saudoso camarada Bento Goncalves, militantes
ue participaram em retjniOes sob sua direccao, verificamos que 0 nosso fall'o
~ido Secret.lrio Geral, sabia escutar e ajudar 0 mais modesto quadro do nosso
artido, este merito, conquistou duplament~ 0 coracao desses, militantes, e a,
inda hoje vivem dentro de si, urn grande e justo reconhecimento.
Outro exemplo concreto, deu-nos 0 assassinado e saudoso camarada AJfredq
Diniz (Alex) sendo membro destacado da direccao do nosso PARTIDO, sabifl
ouvir e compreender os camaradas mais debeis que estavam sob q seu contrQ:
If;! por issq 'sar amado por todos militantes comunistas.
i<:ram 'modestos estes dois grandes camaradas, eram simples e acessiveis, e:
les persrmificam 0 tipo inconfundivel do MILITANTE COMUNISTA .
Muitos II bons exemplos poderiamos citar, dos nQSSOg melhore§ camaradas,
da me&l11a forma poderiamos mostrar os gran des benefiQios que Q Partido tem
colhido des~a justa conduta.
De forma nenhuma isto quer dizer que estes militantes deixass,em navegar
"IJHrco" it "deriva" e que nao tinham metodo no seu trabalho, nao, 'e que sabi.
am era CRITICAR, OUVIR, ESCLARECER e AJUDAR.
o que nao sabia_m, era OLHAR POR CIMA, FAZER CONTRAC<;::OES MUS.
CULARES NO ROSTO, e sobretudo nao se julgarem auto-suficientes.
f) nosso Partido deu importantes passos em frente neste sentido, e necessario para 0 seu engrandecimento e prestigio que olhemos com atencao para este aspecto da nossa actuaciio, e necessario que em cad a comunista encontremos 30 mesmo tempo um irmao. Nao devemos esquecer que 0 nosso Partido
deve ser compos to de "Homens modestos".
Niio esquecamos por outro lado 0 que nos ensina 0 grande Lenine q4~ nao
ha n.ada mais, ridiculo e mesquinho do que a PRESUN<;::AO, nos militante~ co.
mUlIIstas.
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TRABALHO

CONSPIRATIVO

RESOLUCAO 00 SECRETARIADO

Ja mais de uma vez tem side apanhados pel a policia relatorios com indicacoes

de pseudonimos de camaradas fazendo parte de organismos do Partido e de pseu.
donimos ou profissoes de controleiros. A policia tem sabido utilizar tais rela.
torios p&ra levar alguns membros do Partido a fa~ilr £\eclaraciles prejudiciais.
o Secretariado sublinha, entretanto" que, em muitos casos, a policia mostra
aos presos falsos "relatorios que ela diz ter apanhado e que nao sao mais do que
papeis que a policia fabrica" para confundir e desmoralizar os camaradas presos.
o Secretariado sublinha que, mais que UI11 preso, para justifiear sua traicao,
inventa "relatorios apanhados".
Considerando os perigos da Indicaciio de pseudonimos ,e m relatorios e os prejuisos ate hoje causados ao Partido por tais relatorios, 0 Seeretariado resolve:
1° - Fica proibido a todos os militantes do Partido a elabora<:ao de relatorios
em que se dem indicaciles de nomes, pseudonimos au profissoes de camaradas que fazem parte de qualquer organismo, bem como quaisquer indicacoes
semelhantes a cerca' de controleiros de qual~uer organismo.
2° - Todos os membros do Partido, particularmente fUl1cionarios do Partido, que
possuam documentos n8S condi<:oes 8nteriormente referidas, devem imediatamente inutilizll-los, ficando pessoalmente rE fp:)nsaveis por todos os perigos
Que possam resultar, no caso de tais documentos cairem nas maos do inimigo.
3° - As design8o;oes adoptadas pelos camflradas responsaveis para os sectorcs
e organiza<;oes nao podem ser de cOlihecimento senaa das organismos superior
Dezeint)f(~ de ISiS

