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--====-EDITORIAL-
.' 0 MILI"'tANTE . in lCla ·com 0 presenla nume~ 

r :> uma nova fase da sua publica~a o. 
Como educador politico e como organizador, «0 

)111 LI T ANTE. te m contribuido decisivamenle para 
a melhoramento <'8 actua~ao po li tic~ e do s conheci
mento. teoricos de todo 0 Partido . A ac~ao de «0 
MILI TANTE" esta estreita mente ligada a vida, aos 
pro blemas e II lut. da classe operaria, do povo por
tug ues e do Pa rtid o . 

Pode·-se d izer qu e Ii ond .. as, membros e 07ganis~ 
mos do nosso Parlido souberam' estudar, <:ompreen
der e apl icar corre<:lamenlo no seu campo de activi
dade os ensinamenlos de ."'0 MILITANTE. , ' is lu 
la popula r sofreu urn novo impulso, a jusreza da Ii
nh. politico do Partido foi comprcvada pels ac~fio 
das maSS8 S e a experi €mcia revo luc ionaria do Partido 
slI iu enriquecida com nov os ensinGme ntos. 

E e nisso que cons iste 0 papel educador do Par
tid o - beber a ex periencia viva da ac~ao das massas, 
lirar de la os " ' us ens inamen tos po liti cos e leve · la d e 
novo is m.~sas, com 0 objectivo de e levar a sua 
consciincia revoluciono ... ia e de arm6~IBs para n owiSS 
e ma io a mp la . lu la. . ' 

O s progressos ultimame nte verificado. no noss o 
orgio de educa~iio politica estiio ligados a uma co
lobora<;iio ma is larg .. de. lodo 0 Comite Central e 
de outros camaradas deilacados do nosso 'Partido. 
Esla colabor~ ~~o e , sem d';vida, um born ind icedor 
do omad ureclmento pol itico alingido pelo Partido e 
pelo seu C .C .. Enlret. nto, nao soube onos comba ler 
• liquidsr nas noss~s file iras a lendeneia pa ra 0 11'0' 
ba lho pralico clesliga do da leo ria revolucioneria, 0 
glue pa rGliza perig osamente a inicia Hv8 politica do 
I'artido e impede 0 a prove1taonento das g randes pas· 
s ib ili ded~s ex i.s tentes para a mob iliza ~ao das masses . 

A a gudiu~ilo da lula d e classes co loca ho j" ao 
Partido a questii o d uma "stre ita li9a l';;0 da teori a , a 
pra tica , duma compreensfio ma is ex"cta da linha do 
Partido e da sua a plical'80 as cond il'o es concretas 
d e cada seclor d o nosso Ir~ ba l h o. 

o conleudo e 0 e~ pa<;o do nosso .·MILI TANTE» 
sao ho je insuficie ntes pera as e xige ncias de aCl'iio 
que ho je se poem ' eo Pa rti do . To rna·se naces.ll ii,o 
alargor mais " inde 0 sue cclabora ~1io , melhorar'lhe 
Q conteudo , e nr i quee~ ·l o com a expe rienc ia viva da 
nosso lula revolucio n6ria e d o movimento oparerio 
inlerna c.iona l e fazer cada vex mai. do nosso . MI 
LITANTE. um verdade iro orgllo o riel'l ta dor ·do 
Partido e des massas , um pod"roso inslrumento pa
ra a Unidade Nadonal Democratica e Anli-fascista e 
d e luta pela Paz e pe las reivindical'oes pol iticos e 
economlces da clesse operaria e d e todo 0 ,povo 
Irobalhador. , 

Com esle objeclivo , a Direc~ao do Partido, ven
cidas algumas serias .dific uldades de ordem ' Iecriica 

e financeira , resolveu aumenlar 0 numsro de . pagi 
nas de . 0 MI LlTANTE > e iniciar desde js a" p ~
blica<;lio de arligo. d e intfl.resse politico e ideologi
co imediato do Movimento OP"r~rio internacion a1 
que doulra forma nao seri~ pps~(vel fazer chegar a 
todos os militentes do Pa rtido . 

A par disto, serao fe ilas , dicqes mais larges de 
ma t .. iais leoricos publicados pelo nosso Partido ' 0 
pelos partido> irmaos e de trabalhos dos nossos mes
tres, mais directame~te re facion8dos com as tarefas 
presentes do nosso Parlido e com a situa ~ao n8cio~ 
nol e inlernadonal. 

o melhoramentq do conl.udo politico e ideo l6gi 
co de ( 0 MI LI'f'AN TE > e 0 aumento do numero 
dal sua. paginasl liem como a publ ica l' ii p doutros 
Ir.balhos, exige oa Direc~iio do Parlid \>, um slli rio e s
for<;o de ordlim politica, conspirativa e finan;;ei r" 
que tern de se r j ust~mente cO!l1preendido e CQ'rres .. 
pondido por tod\? 0 Parlido. E necessario qu I', esse 
es for<;o aproveil .. realmente ao Partido e q ue,'"ie se 
materialize no ma l hor~ mento imedialo de toda a nos 
sa actividade polilica e organizaliva e na mobiliza <;!io 
da classe opeplria e do povo . 

Nesle momento em que 0 Parlido esta e mpenhado 
em liquidar todo 0 sectarismo, na ap lica<;ii o da s'ua 
linha polilica e .e{ll rasg~r novos e amplo. horizonles 
diante do Partido e das m~ss.s, tais ob jec tiv os' nlio 
poderao ser a ting ido. 'sem 0 " , tupp alento e org'ani
z8do dos mat"riais d9 Partido, S ,~m a co mpreensfio 
e justa aplica <; lio da experien ~ia fI" neralizada da lu 
la nacional e internacional da clesse ope ra rill. 

Im poe-se, por isscl que todos as organismos e ca 
meradas do Pa rtid o dis<:utam e estabele<;am medidas 
pnUicas para ,'o estudo de . 0 MILI TANTE. e 
dos materiais leoricos publicados pe lo Pa rtido , orga
niza ndo reuni5es especia is em boos con dic;oes cons
pirat i ~as onde se estudem a.s formas de aproveita 
me nto e aplical'SO em cada seclQr de traba lho do. 
seus e~sinamentos e dir(!c triz,¥ o" ·:: 

Imp drta, '· al<lm disso : ' fa ze r c hegar a Direc<;l\o do 
Pa rtido as crilica., as :; ugestues e as experlenc ias de 
<:ada camarada e organ ismo do Pa rti do e os resulta'~ 
dos do estudo organizado dos nossos ma terials. 

A direcl'lio do Parlido lem d 'e dispenser a execu -
~lio deslas larefas uma alen<;iio particular. " ' 

Melhoremos 0 conteudo politico e ideol6gico d e 
.0 MI LITANTE » I 

Organizemos 0 estudo e a discu$$!io de «0 MI., 
)L J TAN TE. e m cada ctllula e o rganismo do' Parlido ! ,. 

·Tiremos lodo 0 proveito da experiencia revolucio
n6ria do nosso Partido e do movimGnto oper6r10 in
lernacion611 

liguemos mais juslamente 8 nO$~ .!ooli'lidade pra -
'Iica a leoria revolucion&rie I .,. 

------....... .-. ..~ .. ~ .... ------- .\ 

o QUE ENE C E S S ARl.O PAR A SE S E RUM R tv 0 L U C IO N ~ RIO 
N ao bq.!;ta ter temperamento de revoluc[ondrio : e preciso tambem mane/ar a 'arma da teo ' 

rlq revoluc/ondria. . ' 
Nao basta conhecer a teoria ; e precis.o forjar para Sl proprio um cardcter solido, com , uma 

inflexibilidade de bolchevique . , ' I ' 
Nao basta saber 0 que fazet: : e prqciso ler a corageln de le~d - lo a cabo. 
E precisQ_ estar sempre pronto para fazer, por qualquer pre¢o, tudo 0 que., possa realment', 

sel:vir ti classe 6/Jerarla . , . 
E preciso ser capas de sUbordinar toda a sua v.ida pri~ada aO$ iR ~e,.eS$es do proletarlado 

(DIMITRO'l' '- Pr.fiicio d ,e ' u ma b iograf la d'" Ernesto Tha e lmann ) 

/ 

.... -=---- - - - ------'=" -
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o MtLlTANTE .. e 

COUAT, -QS 0 S~CTARIS~IO@-" 

QUE ISOL~~ ,PARTIDO DAS MASSAS! 
!Q nOSiiO Partido, as fon;as democr.aticas ~rQgres- por.lhes, nao pb:r 'C6b.'v"end.mento ou d.iscussio amigA. 
U ~ivas, alca nQaram nos liltimos anos grandes vi.. vel, mas COttl.O lith dogma, az suas proprias ideias 

tO~.1as na condu<;ao das ·,lutas do rtosso pove em de" ou as ideias do Pa'rtidO) esses camaradas revelant 
f~s'a da paz, dos seus interess€7s vH:ais e pela con- sectarismo. 
qu,'ista das liberdO:lde<i d'emocnitlcas. Por is so, '0 go. Como estas, ha mil e uma manifesta~oes de sec .. 
verno fascista tern dirigido to do 0 peso da repres- tarismo ne !l!eio do Partido, que mestram ~laramen. 
5&0 f}lscista contra 0 Partido e as moyi mcntos p'o. te que os nossos camaradas poem de lade e Dio dio 
pulares. A justeza da lin,ha do Partido tern sido com;. 0 v erdadei ro v alor as gratides possibilidades de lu
pr%vada atraves das lutas cr~scentes das classes tra- ta que oferecem aquel1!'5 portugueses honrados que, 
balnadoras. Poriem, a verdad~ e q ue maiores lu'tas C. em bora nao sendo comutii~ta9 rlem simpatizantes 
muito majores sucessos se teriam alcan<;ado!'e 0 P ar- comunistas, podem no enta.nt6 ser atraidos a luta e 
~ido nno esti"esse dominado por formas sectarias de dar p3ra eia uma contribu i~ao . ded~iva. 
\r~b.alho, que entravam novas" maiores viloria", Tu O"Il:-ENS DO ACTUAL SECTARISMO 
do nos indica que vamos entrar num novo p'eriodo i" --

Sao d'iversas as origen"s do sectarismo que enL.·ia:· .. d 'e lut>1S crescentes do nosso pdvo, de qu e os meto
dos fechados e sectarios de tra~albo em;pregados pe-
10 Partido ate agora nao facilHam 0 al'argamento e 
d 'esenvolvimento. lmpoe-se, par iSSb, uma r evisi'fo 
profunda nos nossos mctodos de trabalho. 

o PARTIDO ESlA CHEIO 0:0 S!lCtAlliSMO 

V1l 0 trabatho da milioria da .... ~ organiza~oes e nrifi .... 
taotcs 'do Partido. 0 facto do ll'OSSO Partido se ter 
fOi"j:a(fo ~ ha ilegalidade, de ser 0 alvo constantc da 
rep'ressa,o fascista, de nao ter sido Q.m Partido l~gal 
dcscte n reorganizac;ao de 19~9i f-ez cresccr no seu tra" 
balho revel ucionario processos e metodos de traba .. 

f: um facto verificado em todD 0 P~rtido qu(;: muitas ll)o , s~ctatios que 0 nos so C.C. nio soube ate agora 
d 'as suas oTganiz~~6es e militanies 5e encontram ho. vencer. ,'A repressao que atingi,u tao duramente a 
je desligados da'i massas, 0 que DaO Ihes permite ·le. , PartIdo entre 1949 e 1951, que nos fez pcrder contae .. 
vaT a pnitica a orieota~a.o do Partido ~ 0 cnf.raquece tq com drganiz·a.coes inteiras c . criou serios prople. 
organic~ e pollticamente. Podemos afirmar, sem pe- ma~ a tcd~ ~ vida interna do Partido, fez com qu.e 
rigo de errarmos,. que 0 sectarismo e hojQ 0 inimi~ todas as afe·n,C;5es do nasse- Gomite Central e dos mi", 
go. nymero vm do desenvolvimento e pt'ogresso qo liti\ntes do f~~rtido se virassem para 09 problemas 
Parti d9, que se contillwissemos pelo caminho que internos do Partido e se descurassem. por isso, a~ 
trilhamos nos \ ultimos tempos, r~duziamos 0 Parti· liga<;6es com as massas e as ac.yoes de massas, 0 
do a Ulll grupo fectiado de pessoas desligadas do nos· bai~o nivel tcorico e politic0 do Partido, a forma-
so povo, desacre<;lit4vamos 0 Partido e seriamos fa.. <'3.0 praticista dos se~s quadros , contribuiram deci.l" 
talrue-nte ultrapassados pelos ~Confccim~ntps. ~ivarnente para 0 d~senvolvitn'ento do se.c~ari!!Dlo. 

E~ta situay&o grave a que chegaram muitas das A forma\!ao ua ·maioria dos activistas do nos
o,~ganiza.y~es dQ Partido, d~sde a sua Direc~a,? a!e so Partido, baseada 56 na pr<itica e desligada dO' 
nos org~nlsnl<:>s de base, eXlge um e.~for.yD .sen o ae estudo dos nossds mesU'es, faz com que 0 ..Divel te .. 
~odos DOS~ eXlg~ ll~a . d~ra e c~)Dsta~t~ batalha, pa. orieD c politico , da nossa, base s'e nao distinga do 
ra que 0 sectansmo s~la vencl~o., p!lra <tue possa.. nivel teorico e politico <las maSS3S ql)e a cercam, Q 

mo~ ~eedu.ca~.os organ.lS,mos .e ~:htantes ~'e~,tro dum -'-qu~- reti,,, ao Partido pn!cioso~ meios de ac:~io. 
e,sp}rlto Mar~!staw~enlnlsta e para qfi_e no~ ~~s~amlJs E este c~nicter pra~icista do nos so Partidovque e-x .. 
Hgar cad a vez m.lJS as a~plas cama'das do nosso po. plica par ·que, motivo tern sido tao abandonada p.~-
vo. ". . 10 seu C.C. a forma~Ao teorica do. quadros do PiI'r-
e' AS MANIHSTAC;;OES DE SIlCTARISMO tido e .por que motivo se tem esqu~cido dom tant" 

Em tadas as formas de trabalho partidari"o e em to- facilidade no trabalho pratico diario a for~a e a in
dos .os escalnes do Pa.rtido se verificam g.raves ma- fluencia das classes e partidos existentes no Pais e 
nifestatyoes ,de sectarismo. 0 sectarismo ,.e 'a ten<\e: n'- 0 caracter ao fascismo. Por iS50 se tem caido em 
cia dos organismos e camaradas para ~e fecharbm formas fechadas e sectarias de trabalho, desde ha 
em si proprios, para limitarem sbm1enle a sua actyao m·uito condenadas pelo Leninismo e pela experi~n .. 
JUDt? dog proprios memhros do I'artido e simpati- cia dos Partidos Comunistas e Opera.riOS nassoR ir .. 
zant~! e a nao terem confian-;a Das massas; a fug1:. '"-maos . Nao combatendo 0 fasci$mo da forma mais e .. 
rem,_~~o contacto com as C'utras pessoas honrada~'" ficaz, 0 nosso Partido tem perdido tempo e desper .. 
Procedendo assim, esses camaradas fa1.em do Part'i - 'di~ado for~8s preciosa.. . 
do, I\aQ , um ·partido politico virado para as maSSaO OS MOSSOS MES'fRES E A MOSSA 
e ~ervindo os interesses das massas popurares \0'0, EXPERIEt-ICIA COHDEHAM 0 SilCTARISMO 
mo tern de ser todos as Partidos comunistas h mas Se cada activista do nos so Partido tivesse se. ·~pre 
s~m urn grupo fechado de pessoas, uma especie de 
scita. , Vejamos, concretamente, algumas manifesta- presente DO seu trabalho ··diario 0 que nos enslDa 0 

c;:6es d'c sectarism'o verificadas no nosso Partido. l'.farxismo·Lenillismo sbt-,re a necessidade que 0 pro, 
Qu,~.nda em importantes empresas os membras das letariaq.o revolucionario tern de saber "[igar"sg, 

celuhi.~do Partido nao se esfor~am por mobilizar o\,.- . aprpximar-se e, ·se 0 desejais. de se fundil; a(e 
tto,. tra!>alhadores na luta em defesa dos sens inte- certo pOllio com a massa mais larga dos ' tfa· 
resses de classe e actuam eles sozinho .• , dizendo q·ue ·bqlhadotes; -em primeiro, Lugar com a maS,sa 
nilo tem coafian~a nos seus companheillls de traba- proletdria, MAS TAMBEM com a massa ?los 
Iho ou .que eres nao querem lut"r, esses camaradas trabaLhaliol'es NAo PROLETARJOS>, como nOB 
revelarn sectarismo ensina L~niIle, nos Dib teriamos caido no tipo (It! . 

Quando os nossos camaradas trabalhadores rurais trabalho fe-chado, sect<irio, em que carmos, devino ao 
dizem ter falta·de confia:gsa nos sear~iros, rendei.. que · ~uitos .. mffitantes do Partido se desligaram da 
ros, camp(lne.c;:e~ pohles e medios e DaO procurain sua p·ropriactasse e das r'estautes massas. : 
traze.los a luta com eles, e sses eamaradas .revelam Se a Dii'eccao do Partido tives~e sabido educar 
sectarismo. . . duma forma correcta os seus quadros, nao tetia sido 

Quando (j «Avante:" atacou todds rOS tpemocratas possivel apa~~ecercm', como apareceram, camaradas 
que apoiaram a candidatura do Almirarite Quintao operarios e camponeses a pronunciarem.:se sobre 0 

~r.eireles. ~ , a Comissao Promptora ge \ ' Oo;to e .. . nao pro.. Proje'cto de Programa do Partido duma forma err.a .. 
curou isola'r certos agentes do fasc'islPo e divisionis- da. Para esses camaradas sera 0 Partido, sDzinhb, 
tas da massa seria dos democratas jque ~companha.. que ira materializar os pontos do Programa (deslj., 
ram esses movimentos, 0 (Avaote! , revelou aqui, gado ja de outras classes e partido!5) e julgam q"ll: ,~ 
como noutras alturas ~spirilo sectario. f' sen\ a .rartido sozinhq a governar 0 Pais logo apo!i 

Quando os membr~!? do Partiao combat\~m a pre- 0 derru1;lameato do fasCis.IDo, esquecendo 0 papel .dRS 
sell~a de catolic(ls (que sao uma grande parte, ,4:0 DOS- aliados do proletariadp .. "Esfas ideias erradas . e sec" 
~o po~o) no Partido, nas organiza~oe!; demdcnitica~ tarias si~ fVhas dum''''fornia·~io ,errada e , ,ectAria~>_ 
e DO movimento da paz, os nossos camaradas teve. Se cada act'ivista do Partido tivesse sempre pr~s~"'_ 
lam sectarismo. le no sel!l.traball~q diilriQ "o qu~ nos ensinaram; .em 

.... Quando os membro~ do Partido fecham 'us ouvi- 1935, 0 VII,ol Congre~so da lnternacional Comunis
'do ~ A op inH.i o dao; ou tras · pe~soas e. preteD ~em · i m~ ta e D imitrov sobr e '0, canictcr do fascismo e comu 
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~ ____ , __________ ~~ ______ ~~ __ ~M_I __ L~=-,~________ ~ 
bate-lo; se esses activistas eonhecesEem e ·tives- Partido jU.Llt,n. do nosso poV'o, fecl·-la---J~h-e-to-d~a~e-q"'''~::T

~em bem presente no s e\J t]"ab~lhQ 0 que se disse quer pos~lb~hdade de alargar a slIa orgallil.avao c 
}lOS . infor-mes ao 1.0 ~ 11.° CODgressos, Ilegais do nos- os . seujf ' efectivos) fall mir~ar 0 Partido C~ rna u"m 

. 50 Partido sohre a c¥act~ do salazar~smo e como {ruto se m;., symo, condena 0 Partido it e s ta"riac;~o c 
dcrruba-lo, os nossqs camaradas, to{\os nos, DaO te· aD progr~ss4vo enfnl.quecim ento . ~ 
d amos esquecido no trabalho di;irio 0 problema da 0 S" 
unidade: primeiro, de ul)idade d,a cJa.JSe operaria , d';. ~CTARISMO HAS MOSSAS Ci:LUlAS 
pais , II 'tl)idad" com os outra,> for~as anti-.fasc;stas DE EMPR£SA 
do ~is . . . 0 sedarismo dos militantes do Partido, em mui .. 

Se todos nos tivessemos pr~entQ,s no nos so traba4 tas celulas de empresa, esta a travar as lutas da clas
UtO diario os preeiosos ensinamentos de Len~~e, s,e operiria na defesa dos seus interesses de c1asse 
nos n ao t~il:.mos dado ta.O pouea importAncia ao tra- e ~ entravar a unidade da classe opcraria no seu 
balho legal nas orgaDizaC;9~s massi~as (Sindicato.s con.iunto - pIillcipal factor da unidade nacional. 
Naci<Jnais, CC'~sas do Pov.o, Casas d9S Pesc~dor~s., ~'a medida em que certos camaradas persistem 
colcctividadc!": , etc. ) e com.?rf(:endcr~amos que a' fu- ~~ s~ isolar dos demais trabalhadores honrados da 
:!lAo do trabalho legal e ileg~l dos cOI]1~,nistas ~ 4IU "sua ~mpresaf n§.o procuram conversar com eles e 
principio Leninista. .. StaIillista seguro e provado e a co~hecer , as suas o}?i?ioes, o~ se~s desejos, que os 
unica forma d e, nas duras cOlldi.<;oes da cland~sti- n10 csclarec;:em poiltlcameute Ihes ocultam a exi!li
nidade fascista, podcrmos manter-nos ligados a~ ). te ncia do· P~rtido, tais cama:.r~das fazem urn traba
vastas: massas e assegurar a defesa dos sellS inte.. Iho fechado, dum sectarismo fe roz. Cnmarad-as que 
resses, de prepararmos com ~xito 0 derrubamento confessam que nas suas empresas ou 5<e!.:(.~6cs ha frnu :_ 
do fascismo. ta gente que simpatiza com 0 P~rtido, mas uegam 

Dei'::tando .::air no sectarismo mp.is feroz muitas or- ao ~esmo tempo, a possihilidade de trazer essa gen: 
~3niza~6es e w.Hita~te~, nos fizem05 um trabalho fe- te a luta em dcfesa dos seus i ntercsses vi tais, que 
~&.ado e sectario d", d.req:ao, deixamos que os comu- pensam que so e les e mais ninguem dentro da ~ua 
nistas, apart"cessem sozinhos e a peito descoberto a empresa tern conscit!ncia bast2.nt~ e e3pirito de ~acr1.,. 
~Qlffibat~r 0 iascismo, of ere cell do-l he assim urn alvo ficio para podf;;r~m e~tar n0 Partido e merecerem ~ 
fa.::il d~, a,t ingir e for~as pouco numerosas, 0 que so co"nfian<;a deste; c~maradas que se recusam a rev· c~ 
n~!i poderia eouduzir a su-cessivas d~rrotas e so seT- lar a trabalhadores honrados que sao-comunistas 
viria para nos fazer perder por largo tempo· os mais e Ihes escondem a imprensa do Partido, tais cama:~ 
a:rdentes, e . heroicos combatentes comunistas, "que, radas e'iHio m c rgulhados no sectarismo mais c"'go~ 
assim, L'cdmente acabam pOT cair nas ga rrns do e mais perigosoj ca maradas que nas empresas ox::g a -
inimigo. 'nizam Comissoes R.~iv-indicativas compostas sa rno-a .. 

Se cada :lctivista do Partido tivesse tIdo sempre te por membros do Partido e por simpaCzante9<> 
presente no seu trabalho diit)~io que a melhar for- (por na.a tere~ co~fiau<;a nos restantes trabalhado-~ 
ma de defender 0 seu trabalho revolncionario e sa- res) ou que Qao procuram formar essas Comiss~es 
ber ligar-se As mas~~s, e confundir perante 0 inimi- e vao eles illQiv1dualmente , sozinhos ou acompallha~ 
go a sua ac~ao C.Q~ a aC930 das messas, e saber d.os de outro ~amarada, formular certas reivindica. 
juntar de forma correcta 0 trabalho ilegal ao traba- ~oes colecti"\l3s junto d o patronato ou enca rreO"a.do~, 
1ho legal, os nossos c3ruarO:'ljdas niio t0rlam caido no q"ueirnam·se inutilmente e revclam tambem e<;t~r e i~ 
~!.ro grave em que tantos tc'm caido de se isolarem v~do~ de sectarismq no ~eu trabalho partidario ... 

' da sua clas~ e e das mas~ a~, de se encoJl~har~m nos, S6 a reeduca~ao dos nossos camarada:~ merg~lha
organismos do Pa:-tido par pensarem q\le ass\m eS "It doq duran te anos scguidos neste e stilo sectitriOi de 
tio melhor defendidos da repressao fasdsta., Temos trabalho podeni abrir 0 'caminho imediato para 0 
de saber reeducar-nos e ree ducar os quadros. do Par .. fOrtalecimento da~ celulas do Partido nas em1l.re. 
tido que cairarn dentro de form~s fe r;hada., de' tra- sas, para a sua hga~ao com as rhassas, para 0 for .. 
balho e aqueles qu e, por tend~ncia ou par oportu- talecimento das Iutas da c1asse openiria e 0 alar. 
nismo, nio forem capazes de se adapt.?.r a no'i'OS me ... gamonto da· sua ' unidade , fa.ctore~ . d e cisivo! para 0 

todos de trabalho, devemos sub.ti tui- Io s sem qual _ fort.lecimento organico e politico do Partido e da 
qu~r he$ita~ao. luta do nosso povo contra 0 fasci5mo e 0 impe.ria-

Se a Direc~al~ do Partido tivesse sempre pres.ellte lismo, q.e, que 0 Partido e 0 principal e mais de.ei· 
n 'J seu trabalho diario os faetos atras apontados tea ~tvo instrumento de Iuta. ' 
ria c.itado formas sectarias n o ' ell proprio tr~ba. 0 SECTARISMO ~O HOSSO TRABALHO 
lho e teria sabido cducar os quadros do Partido 
duma forma rnais correcta, mai s Leninista, teria LEGAL HOS SIHDICATOS, 
dado combate decidido e de sde ja,M mais tempo, CASAS .00 POVO E CO LECTIVIOAOES · 
itO ~ ectarjsmo, tt!ria sabido ligar cada vez mais 0 

Partido As vastas camadas do nosso povo to.ria for
taleeido 0 Partido e forja-Io.ia co m mais' segU'ran qa 
dentro dos solidos principios do .Marxismo·Leninis
mo, fonte segura da nos sa forc;a c garantia ·da nosga 
vitot"ia. . 

COMS[QUEl<ICIAS DO SECT ARISMO 
Na medida ·em que cad a activista do Partido nAo 

tern como preocupa~ao fundamental, no se·u trabalho 
revolucidnario, ligarase aos seus compaI1heiros de 

J trabalho, aos habitautes da sua rua au da ·sua aldeia 
aos membro! do · sell Sind icato, Casa do Po.vo o~ 
c~lectividade, conviver co m e.les, ouvir a s suas opi
nl0es, conhecer os seus anselOS, esclarec~-los, ori· 
entA .. los sobre os problemas politioos e na.. luta- em 
defesa dos s eus intcresses, e~scO;.memjj~o do Parti
d.o nAo cum pre 8: ~ua tan~fa de cO mUU-N;.trB , que C coil
flar nas massas, hgar.~e a eIas, servi-Ias. Esse co
munis!a isola-s'o-'iidas massas que-...; o .cetcam, cai no 
sectansmo. 

o sectarismo do~ militantes do Partido isola' 0 P a r
tido das massas, converte::~o Partido llu[fl grupo fe
chado de ~ el~itos ", de (tipos fixes.» itlca
paz~s da mobilizar outras pessoas, desere~tes nas 
pos!Cibilidades dos oq.tros e DB) ma!:sas, fa zeudo 50 
ele!' trabalho e nao eonfiando em ningucm -- poi : .. 
que os noss('s camaradas, u n medidA ern que se iso
lam das mass as, passam a ignorar a ~ua cotnb~.ti Vt.i
dal1te, a sua di3posic;ao de .luta, desconheeem -as SUAS 

f:t.t.~htiya!l e c~ fe'V:~ ;:tnseios, cestao nGS ·aldeias 
e:Juta vBe.'n ~S ... Cj1 :.;qs:/' • como d fz:! o nOSisn pava. 

o sectansrno, d (2s.lJ.:gando 0 Partido das ttl ass as 
Hmit~~~ p cr :~~a , qlespu. r o, zao, ,,a aC r w.o po l itica d~ 

Vma prova provada do secta ti smo existent e-. ... em ' 
to do 0 Partido esta 110 abandono a que {oram : vota-, 
dos os Sindicatos, Casas do Pavol Casas nos PeSlca~ 
dares, colecti vidades" coopcrati vaS I otgaIli7.a~oes 
culturai's) d e sportivas, etc. pelos nossOs camar~
das. Esquecendo as, importa'ntes vit6rias tllcan~adas 
pelo nosso Partido apos a reorganiza~io de IQ!p '4:J, 
ctsquecendo as li~e5es dos nossos mestres e a rIca IIX
peri~ncia dos Partidos Comunistas e Openirios nos-
50S irmios, nos temos deixado decair 0 Do,so ' tr·~
balho nas organiza~oes massivas,. revelando com 
isto visao acanhada. do trabalho de ma~sa5 e mui- ' 
to sectatismo. 

Lenine· ensinou~nos que c absolutamente preciso 
trabalhar «Jd onde estii a ' lnaSsa)~, s e ja em .que 
cir~unsta.nclas. fUT , porem, a verdade e qQe -· hoie 
mUltos comun,lstas foge'm perante as dificuld-ade.q. que 
o~erece ao :trabalho do Partido a ac<;ao legal nos Siu
d .. c~tos, C~sas do Povo e outros o~anismos, 0 que 
hmlta a ~lga<;ao do P artido com centos de milhares 
de trabalhadores. 

o sectarismo do nosso trabalho nio se 'tem reve-
lado so 'n'o abandono das organizar;6es massivils, ma5 
tambem em defendermos mal as nossas 'posi<;oes 
nessas organiza~oes, denunciando ao fascismo a no.s· 
s.a pre~~n 1ja , com referencias claras na impren~afln~ " 
t !- .. .f.as:ema' e dese n vo lvendo dentro delas , pOl' ve2:~S, 
~:ctl\,"l.dade ,s est'ranhas a e~ses organismos, 0 que 
lmedlatamente d d'D'Uncia a .. nossa presen~a e ~iacinta 
a ac~ ao repressiva do fa5cismo, h . .ten do-nos ), ,<1ssim, 
perder cohtacto com e!S35 massas . 

o stctAl'li.SI'AO ~U lUa '~L!' A ' P-A:i " 
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- ~ 
unldade com a nosso Partido pelos partidos bU~ 
ses em 1949, a marshaliza~ao do Pais e a posterior 

O · MILITANTE 

cas e c6~ntra 0 ent i"q. d~ troptts para Goa, Dam~o e 
DID, e a. prjnci~al .tar~fa dqs comunistas na hora 
prese·nte', Porem, iI~sta luta sagrada os comunistas 
encdntram C0Jl!.O ,~1.i~dp.s pessoas de todas as condi~ 
90CS sociais, crea'q~ t~ngiosos e tend@ncias politica~ 
se .ouberem despir"s.e d';, sectarismos preiudiciai •. 
Nuo e POreD) isto qWe ~e verifica em muitos lados 
entre nos, cegos como estamos perante os exemplos 
dos autros povos, A luta pela paz 110 ,nos!?o pais, 
a·pesar de muito de positivo que hi· fcito, n3.o cor~ 
i'esRonde de forma alguma as posssihilidades fme
diatas existentes, -0 movimento e muito debil ollinda 
c "- esti eivado de muito sectarismo. 

o trabalho do. comunistas na luta pela paz, devi
do a falta duma orienta~io larga e audaciosa por 
p·arte do Partido, tem sido um travao aD alargamen
to. da luta, tern fechado 0 camp') a essa luta. 

Em primeiro lugar, .porque os comunistas pensa. 
ram que so deveriam estfar no movimento da pa.z 
aquelas pessoas que tivessem ideias claras e segu
ras sobre 0 ' papel Q.os imperialistas americanos e 
fomentado.ros de guerra, sobre 0 significado agres
sivo do Pacto do Atla.ntico,~ sabre 0 rearmamcnto 
alemilo, sobre a imporUlncJa da luta c9Ptra as ar .. 
mas atomica., sobre 0 papel da ' URSS e dospaises 

I de democl'acia popular na delesa da paz" .. s.obre os 
melhor~s' metodos e forinas de luta, etc., etc .. I}:~cu .. 
sa do sera dizer que as unicas pessl:?a.s que tillham 
ideias uniformes, claras e justas sobre todos estes 
problemas eram os comunistas! , .. Logo, se?do as .. 
sim, parece que s6 eles deviam e podiam estar na~ 
Fomissoes de ' defesa da Paz 1. •. ·Os no~sos cam'ara
,das nao toram capazes de ver que tocta e qualquer 
peSioa que, esteja disposta a desonvolver aq:ao em 
defesa da Paz, mesmo que sei~ $6 num aspecto par
Fiat e limitado, serve jil a causa da Paz e que sao 
·mnitos milhares de pesso·as neSSQS condi~oes que a· 
largam 0 movimento da paz e 0 torn am poderoso. 
.. Em segulldo l-pgar, porque os comunistas nao vi~ 
t am que a luta pela paz era ~m movimento e nao 
uma orgalljzac:ao com urna estrutura bern definid,a 
dude pudessem tar cabimento, portanto, os metodos 
de trabalho e, de organizatyao do Partido ou de ou· 
tras organiza~oes potiticas, que s6 Ioram assim en w 

~rava" 0 alargamento desse movimento. Mcvimento, 
significa urn conjunto de organiza((oes e de pessoa~; 
,de form as e tenden~ias diversas unidas numa lutn. 
comum. Falar-se:, nestas condi~oes, e .Ol, <disciplilla", 
em .(controle), : ~ratarem-se 0 ."3 membros das comis
$oe~ por «tU) 'etc.! revela bern ° atrasopolitico eo 
sectarismo feroz , q lie alguns camaraT3 pretendem 
impor no movimento da paz. ' 

Em terceiro lugar, porque os comunista~apoiaram 
e descnvolveram formas ilegais de actua¢l6 dos par~ 
tidarios da paz ( difusao de tarjetas, i,lscri<;6es, 
manifestos, etc) que DaO ligam 0 moviment o as mas
sas e que nAo sao a melhor forma de alargar e Ie·ga
lizar 0 movimento, ao mesmo 'tempo que procuram 
dar·lhe urn canicter politico que ele 11aO pode ter 
(tr.var lutas contra a repressao fascista conlra os 
partidos e organizayoes politieas, intervir c:pi l.utas 
eleitf)rais, confulldir a sua ac<;ao com a ' de' qu~.ras 
organiza~oes accntuadamente politicas, -'etc., .. 1:tetc.), 
que so di~icultaram e ainder est~o difiC"ultand~ vi
da a ~ste movimento. }-:sta situa~ao grave do ~ov). 
~ent? da paz e~ige uma revisao total. pro~[)..p~.a' l e 
Imedl2.ta dos metodos de !1c{:ao do .. com urJlst~ .,,;.y.&l 
l.uta pel a Pf\7, no se~tido de a ajudarmos it t.dt u :,n 
cOln1.cter largo, aherto e · legal .. . 

o SECTARISMf.), 1t\1~IGO 9~ 
, UNIDADE NACIONAL 

• U~~ ,analise defeituosa · ~· anti-M:ar~ista 4 . i~~~·~" 
e iuflvellcia das outras Classes c partidos dcntro do 
p'a,~s . lev,yu llluitos comunistas a so verem a for'Ya e 
~jnfluen~.ia do Partido C6111unIsta e a esquecerem 
tudo o.,que 0 Marxismo .. Lenillismo no'S ensilita sobre 
a ,.enormp importftllci:a dos ali ados do < prolctariado 
re.yQlu.:~jomirio na s.~Ia; luta contra 0 grande czpital 
c ! co~tra 0 i!llpedaljsmq, aliados qu e sa~ indispen .. 
savelS para; se pode'f derrubar 0 fascismo, Atiran
do .... \esse.s ali ados .para , RID lu'gar muito secu.nd~lriD UQ 

nosso Pais ~ illoS, comuIiJ,st~, IlUO dam os a de vida im
p oLt.? ll cja a u,p'idade Icom .. cs~es aliados .do prQletari
ad~ ~ ~.~~.ecem6s uma· d4S gand~s li\'Oes do ?vl arxb-
L_;, ;::~Al'Ipsmo ... :l~ . . I · -: . '~'\ :\ · ';.I ~.: ~ " .. r l, ' " . :~ '. 

A agtMi~~¢e6: dn. ll:~ta , t.ch~, Jtr"9.&ses , 0 z;o.mp fm ent'ifd a 

ades~o ao ~acto do At1~ntico com 0 aumento da re-
pres s'ae contra o .Partido, aliados a casas de , provo-
cacao entaa descobertbs, Hi~varaIi1 mu i tos cam&l.radas 
a pensar erradamente que os interesses d~ Partidb 
e do nosso Pavo estavam no uosso i.c;blamento pe-
rallte esses partidos burgueses.e -os s e us aderentes. 
Para esta incompreensao dos n'ossos camaradas con. 
trlbuiu tambem de forma decisiva a 11uguagem agres-
siva e ~ectaria da imprensa 'do . Partido e 0 proprio 
sectarismo com que foi aplicada a linha do Partido 
pela sua Direc,ao. . 

Esta si fuacao foi-5e p~o~'essaI,1t~"o no decorrcr 
dos ultimos anos de for~i,. , .~tal', ~ qUt; muitos 
militantes do Partido ro mper aPl deliberadamen~ 
te gualqucr especie de liga~~'ii'o com efemelltos 
ligados a outros partidos au sem~partido, fican. 
do isolados das outras correntes politicas e pessoas I 
Jsto serviu as intentos do iascismo, que assim pt.. 
de mais facilmente virar todo 0 seu aparelho ' repreli .. 
siva contra 0 Partido e as seus militantes, deixou CS~ 
sas correntes politicas sujeitas A ac~aq malefica de pe 
rigosos oportunistas uu a~ntes do fa~cismo e priva~ 
das do auxilio politico do Partido, agravando assim 
Os ~elhos pecados oportunistas d,essas correntcs e 
deixando .. as a remoer antigos resselltimentos. 

A posi~ao dos comunistas prejudicou e em per .. 
rOll, por veze9, as movimentos de unidade, devido 
a aCyio sectaria de mnitos elementos. do Partido 
'que ncsses, movimentos foram dogmaticos e pou~ 
·co maleaveis, nio sabendo ouvir nem acatar outras 
opini6es, chamando a si todas as tarefas de maior 
responsabilidade, revelando claramente falta de con w 

fiant;a nas outras pessoas, transformando~se em ve~
dadeiros «homens-orguestra> dentro degses mO\71-

mentos e procurando impor ali metodo. de trabalho 
e processos ' de actu8~io empregados no Partido . 

o isolamento 'do Partido em rela~ao ao~· democra .. 
tas e pessoas honradas da oposi~ao anti .. fascista di .. 
ficult~ a unidade de ac~ao c~m essas pess-oas: repre~ 
senta para 0 Partido 0 perigo de poder ficar isola .. 

' do perante a marcha d.os ~contecimentos, entrava a 
possibilidade de s.e fD:r'J~:r: um a.mplo mo·vimento de 
libertayao nacional cilpaz <Ie det:i" ub2.r 0 g·overno 
e de libertar o. no~so povo do f.,:\scistt;Io e do impe
rialism.o, Porem, para {sto, necessario se torna que 
todos os comunistas 6~ibam aproximar-se dos outros 
democratas, patriotas .e , pessoa~ honqldas e, 2.0 trata .. 
rem com eles, nno deixem cair a rdiscussao na a· 
preciayao de casas passado!: e nas culp~~ que.~abe~ 
a eles e a nos, mas sim que procur6cm 56 ,q~pI9 qu.~ 
nesta momenta nos pod;' bnir e niio aquilo que- nos 
s&pa~a deles\ ...... I , ~ 1,. ' i .r t:' 

A unidade que temos de saber forja l'\,.nl.I\l fiam j'n., 
te e: uma unidade de ac~ao, uma unidade para sal ~ 
var Portugal. . ' ~ 

o NOSSO SECTARISMO IJERANT~, l' 
AS CLASSES MEDIAS E AS TRA.,ic;6~s 

REVOLUCIOId.RiAS Il cuirlin'Als 
DO NOSSO ,POVO . . ,. . ... . 

o sectarhmo do nosso trabalho . ma:nifesta~se tam ~ 
bern no· pouc.o vaior da.do As classes med·ias pela~ 
orgatliza~5es do Partido, sobretudo em ~e:13qao il itp 
telectualidade, 0 que e um eTtO. allti-Leninista, ij~ 
orgauizac;5es irnportantes do Particle,! t~: rilQ. por .c.~ 
xeIL.plo O'i distritos do SuI, onde a c:omp05!yaO ~:> 
cial do · Partid.o e 99 p / 0 prolet<iri a, ten.do ~i si~.r. 
manifestamente desatendidas a s outras camadllS: df;l~ 
populaciio, embora 5eja 0 proletariado a m.lis iinptir
taote. Isto deixa assim de· seT lima virtude p·ara se 
transformar num vicio, A irttelectualidade, progr~s~ 
siva; as class es medias (pequenos e medios agri~ . 
cu.ltores, industriais, comerc iantes, etc.), ~uo ali .... 
ados importantes do p r oletariado revolucionario., 
cu j,o futuro esta ligado ao proletariado e que es.~e 
l1~O'~ p ade esq ueccr na sua acrao d iaria. . 

Nap sabelldo dar scguimeut o ;a9s gloriosos e x.~U1~ , ~ 
plos de Bento Gonralve~ e d e i-'l..lvaro Cunhal peran ~·~.-, 
te as ·tribuuai s fascista s, onde eles. prov i.\ram que 
nos , co mu n istas, s omos 05 herdeiros e continuado . 
res de todas as . tradi-;:oes revoll.1ciouarias do. 'I1@s.s.p , 
p o v:"!> e 05 d c po.::.itarios t: continuadores das suas m<e ~ 
l h'ol'-e s 'tra:tli<;oea cultu!"ai<, c ~..alore" progfes:s i\~s ) a 
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o MILITANTE 

. , . . 

E incompreensivel que alguns cam!]radas qUi! 
tijo valoro,same'nte souberam honrar 0 no
me de comunistas na sua passagem pela 

,policia e, tiiodignamente levantaram a bandeira 
do nosso Partido frente aos juizes fasc j ~tas dos 
'Fribunais plenario~, ten:hJlm , perante 0 Tribunal 
de Execu9ao de Penes, tomado atitudes menos 
correctss que revelam 'grave incompreensao 
Ilcerca dp Pllpel que este Tribunal"que depcnde 
inteiramente da Pille, desempenha na campanha 
de feroz repressao que 0 fascismo faz cair em 
cima do nosso Partido ~ dos butros movimentos 
progressivos do pal!'. E inadmissivel que mili

' tantes honrados do nosso Partido, embOrR pou-
" cos e verdade, que sempre se recusaram peran

te a PIDE e os carcereiros a tomar qualquer 
compromisso; que sempre tem sabido manter-se , 
dentro da orients9iio do Partido, tenham acabR
do por tomar comprom'iSFos ' l?erllnte 0 T.E, P. 
qu~ e tambem um tribunal faEclsta Ugado a PIDE. 

E tnadmissivel que alguns militantes honrados 
do nosso Partido. que sempre se recusaram are 
ceber da Pide e .dos carcereiros qllalquer eSP,e
de de favores . os solicitem aos juizes do l' .. E.P. ..• 
como se estes' nao fossem horilens da confian9a 
do fascismo e da PI DE. como se nao fizessem 
-parte do aparelho repressivo salazarista. 

A provar este tacto estiio os documentos pas
sados pAr este tribunal, de acordo com 8 Pide, 
que regulam a Iiberdade condiciona1. Estes do- , 
cumentol>, alem de representarem 'um compro ' 
mlsso com 0 inimigo , sao desonrosos e represen
tam um perigo cons'tante para quem ,'u s, "ssina, 

Silo um compromisso, porque aqllele que os 
assina cGmprQmete'se a nao ter lIIais qualquer 
activtdade poUtica , a nao se relacionar com an
'ti-fascist!js, a nllo se :<Ifastar da terra o'ndetmora 
' sem autorizac;ao da pollcia. a apresentar'se na 
poJfcia nos di as marcados por esta, etc., etc".' 

Sao desonrosos, porque representam um acor-
00 estnbelecicto e um comurlista nunca aceita 
acordos de qualquer especie com 0 inimigo . 
, Sao um perillo constan-te, porque esse!' amigos. 
alem de chamarem Ii aten9ao da policia sobre 
si, tada vez que se vao apresentar, arriscam-se 
tambem ,a crisr nas massas um espirito de deScGn 
fian9a em rela9iio Ii si 'proprio~. como se orriS
("am a ser tomados por pessoas fracas, nao so 
pelas massas, COIllO ate pelo inimigo, que deixa
'ra de os olhsr com 0 respeito que deve. e este 
respeito gan ha-se com actos de firme za e nao a 
vestir tao docilmentc 0 colete de fOf';as que 0 
inimigo impoe, 

Os camaradas que tern assinado tais documen
tos esquecem os exemplos de firmeza e intran
sigencia que a grande maioria dos militantes do 
Partido tem dado pen.nte 0 inimilio, iI Irente dos 

,ppr fERREIRA 

quais se encohtra 0 nos~6 Querido camarada A. 
Cunhal, que deve ser para todos nos um exem
plo a seguir. Pode dizer'se que a assinatura de 
tal documen to e a suiei9ao' a tais imposic;oes re
presentam a perda de 'personalidade 1II0ral ere'
Volucionaria, 0 que compromete para qualquer ca 
marada.Q seu futnro de combatente de vanguarda 

Tem havido camRtailas que terr. assinado 0 do
cumento com a ideia de sair em liberdade para ' 
mais depressa servirem 0 Partido. Tem havido 
outros camaradas, qUE' nilo tendo assinado com 
nOla inten<;ao tilo sa como os primeiros, sempre 
vao realizando algumas tarefas, IIIUitO em bora 
com limita<;oes, Entretanto, outros camarada~ 
tem havido que se tem servido 40 compromisso 
tomado para nao realizarem qualquer tarefa. Es
tes sao os ' qUl> sceitam docilmente 0 colete de 
for9as e aceitam-no po'rque se sentem bem den
tro dele. Para uns .o problema e a;:>enas de es
clarecimento, mas 'para outros ja tem que ser en 
carada uma ajuda muito seria, porqu.e muito se
rf!!'s Sao as sltas incompreensoes. E necessario 
fazer compreender a estes amigos que nan e pOS' 
sHie l estar ao mesmo tempo com um pe no Par
tido ' e ,'outro no campo d'o inimigo! Se 0 Partido 
e intransigente quanto as , relac;oes com os pro
V0cad('res. muito m6is 0 tem de ser quanto ao 
contacto com 0 inimigo. ' 

De qualquer forms, uma conclusao ha que ti
rar desde iii, seia qual fM Ii inten9ao com que 
se assine tal documento. ela nao esta de acordo 
com a orientac;:ao do Partido, ests nao permite, 
nem nunca permitiu, compromissos de qu~jquer 
especie com 0 inimigo. geia a que pretexto for . 

, Em face desta sit1189ao; impoe-se abrir discus
sao em todo 0 Partido, especial mente nas orlla
niza90es prisionais, 110 sentido de que rnais ne 
nhum camarada ou democrata honrado pec;a ou 
'ac;eite favores deste Tii!JUhal ou de qualquer 
of~liio fasciste. , " 

A'Juta pela liberta<;iio dos presos que termina
ram 'as suas penas tem todas as condic;oes de ser 
leVadinl, boitl termo. se as ~tias familias forem 
orientadu!>! para a mobilizacao das pessoas hon
I'adas das ' terras e locais de trabalho onele os 
presos vi'veram- 'oll trabalhara:.1 anterior mente, 
ell) todas as ':terras onele eles seiam conhecidos 
oli ten ham sllllpatta, ' 

'Nada ha que 0 fascismo 1118is tema que as ac-
90es de massas; e, portanto, para elas que cada 
vez mais temos , de encaminhar 0 t1<?sso povo! 
porque esfa e a unlca vIa que permt!tra, ,nao, so 
a libertac;ao dos Ptesos politicos, mas tl)mbem 
a llberta9ao de todo 0 nosso povo e ' d~' 
Patria do jugo fascistA . GES ' ' 
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o M' I L IT ANT E 
~~~~ __________ ,~~ ______ ' ___ ~~~.~ ______ -= __ ~~~ __ ~~ __ .a .... ______ • 

:'if:~ri~;~l~~}I\~~lI~~:I~~so~~!~~~~~~~~~~~[iI;!v~ 
monolitico, 0 partido de noyo tipo, 0 partido da re~ bro do Parlido tes peite rigorosamente a disciplina 

- vo!u~ao social e da ditadura do' proielariado, Por pa rtidaria. Os estatutos dos Partidos Comunistas e 
i!>s o" ere crilicou implacavelmenh:! a~ , t~se's. crganiza- , Operarios colocam grandes deveres a cada membra 
tivas dos Mencheviques que .queriam ter L"Wla or9a- do Partido. Por exemplo, os Estatutos adoptados no 
nizscao reformista, mal definidal f8tha de eslrutura Segundo Congresso do Partido Opera rio Unificodo 
" (onci,lialoria, do tipo dos Parlidos ,oper!'unlstas d. ,da Polonia estabelecem que cada membro do Partido 
Segunda Internacional. , deve<respeitar a disciplina do Partido e do 

o Partido Comunisla da Ur,i:So Sovielios/ comtrui: Estado ,' a que est40 slljeitos t o dos os mem
d o segundo 0 plano de Lenine e forjado por lenine, ()ros du P artido de igual fo rma . Hd llma s6 dis. 
uniu todas as for~as do proletsriado , mail revolucio· ciplina, um a s6 l ei p ara todos os m embros do 
nario do mundo, forjou a indestrutivel alian~a dli Partido, independenf em ente do seu passado 
classc operaria edo campesinato trabalhac!orr 'a cor,' Oil dos postos que oCllpa m " 
d ou todos os povos d. Ilussia, levantcu-os para ii' V. I. Lenine ensinou qua som uma disciplina ferre .. 
luta , dirigiu a vito rio sa revoluc;ao 50cialista 'e condu· 0 Partido Comunista nao pode cumprir 8 sua missao 
ziu 0 pais para 0 vaslo caminho c!acon:5tru~jj ,o do - conduzir 0 prol,etariado a vitoria : t>. discipline e 
Comunismo. ' , " particularmente necessaria naqueles Partidos que Ie ; 

A vasto experiencia do Partido Comuni~ta 'da ' Uni. , vam a c"bp ,a dilad~rD do p~o/!ta.riado. A ~nida~e 
ao Sovietica e, na vcudad,e, d.c incalcuIAve.' ·sighificd'o '; ?~ vonta?e.e ~ma rlgc~.~sa ~lsclplti1a no Partido ,sa.~ 
do internacional. 0 Partido Cornunisla da Uniao $0- ,1~compa!JVeIS ,com 8 eXIsJencI8 de q~alquer especlS' 
vietica e 0 moi. poderoso e presligiado Partido no de 'frac~ao ou ~rup,?s dentro do Parlldo: Ten~o. pre· 
mundo, 0 grande modelo e~xemplo inspiradcr" pa. senta qu<;. o~"nc ' plo dum ~arll~o M"r;<l~ta.Lem",s, ta 
ra os ~llrf}d.os Comunistas e Operarios. A. .~ as~entd n~o som,ente na sua Jorc;a n~menca, mas. so: 

o prinCIpia fundamental dB .,.trutura organlca dos ' bretud<: na 'luallda~e. dos .. se.us memuros, os Par~do. 
Pa.rtidos Comunis t"s e Operilrios e 0 prit:lcipio Leni- Comumstas e ~p~r~rJos de~lcam, constante ate.n~ao if 
nista do centralismo democrlJtico. Este . .significa a elei. pureza das SUBS flle.l ras ~ dao p~u<:~ no sent.do d.e 
\'~ o de todos os organis~os dirigentes de·· 'baixo. pa-· elevar cada . v.ez maa 0 Jltulo e S".gn'lflcedo de meet. 
ra cimo, pteste~ao periodica , de informa,oes sob're a bro , do Partido. 
sua actividade pelos organism o. do Partido as suas Cada membro do Parlido deve ser urn aclivo e in· 
organiza~oes partidarias; d isciplina rigida do Pdf/ido cansavel lutador 'pera levar iI pralica as- decisoes par- ' 
e 5ubordimt~io da minoria !B maioria-; cump~,imento tj(jarilss. ' 
dBS decis~es dos organismos sup<!frfores pelo" orga. Os Partidos Comunistas e Openlrios pr6grediram 
nis mos inferiores. , .' Ila sua pr'ihbpal tarefa da hora presenle - a llita pe . 

A for~8 e a "'Iafl~d() do princip ib Leninisla de clln' la pall .' c<lIl!ra os pianos agressivos do imperia/i.mo 
tral ismo democraticd .ssertla ho faeto"'de ,aliar a rff·aior a~ !sladosUnidos, pera a proibi~iio des armas ato· 
centraliza.yao e di.~ciplina 0 ma-is largo democratismo. micas. Nos paises capi.talistas , esta- luta esrN eslreita

QU81 e a essencia do centralismo e do , democra· mente ligada com a lu/a por urn progresso radical no 
ti.mo? Qual 0 seu significado'? ' nlvel de vida das massas populares, p~la Indep tnd~n, 

V. I. Lenine acantuou muitas vezesque pa ra se torn~r cia nacional e 8 libartal'ilo do dominio colonial. d 
operant~-, un.ido e actuarido como um todo, 0 Partido factor decisive no cumprimento desta tarefa e a uni
tern de ISssentar a sua organiza~ao no principia do dade da classe operaria, a qual e a ba!e para a uHf· 
c entralismo, tern de ler urn sislema bern definido de fica~lio de todas 'os for~as nacionais e palrioticed. (Jl', 
orga :tiza~oes partidarias, ter um unico prograrrl8 e foryct da classe ooerdria'), escreveu Lenine, c l
urn Jnico Eslatuto; lem de ter urn unico orgao dlri· a sua organiza9do. 0 proletariado nada e sem 
gente - 0 COQgresso do Partido e 0 Comile Cen· a organizQI;:d() das massas. Porem, e mllito po·" 
'-ral nos inlervalos dos Congre3so5i todas as ergtn;. · deroso se estd olganizado ». Lenine acentuou qud' 
z<.l.yoes ce base devEm edar rigorosamente subordi- nao ha salva~ao para os trabalhadores sem a unida
nadas ao centro; 0 Partido deve ler urns (mica disci- de de ac.yao. A nobre tareta d~s Partidos Comunis 
pi in. abarcando todos o! seus membros e todas as suas las e Operarios nos paises cal>italistas e forjar a uni· 
organiza~5es. Somente ned~s ccndi~i5es po de 0 Par- dade da classe operari. . \ 
' ide S6r 0 deslacamento organizado da classe opera. , A . realiza~ao desta tarefa esla retardada pelos ele· 
ria , actuar com iusteza e ccnduzir a lu!a do prole· me,ntos s~ctarios em alguns parridos .·Estes elemento5, 
ia rlado e de todas as clcu:ses trabalhadoros e subor· como foi , salienlado n05 Congressos dos Parti
dinar foda a sua acti"vidade a urna (mica vontade . dos '.' Comunislas da Bedgica e da Alemanh&, 

as PartiGos Comun.1stas e Operarios sao organiz8: e,nlravam a estebclecimento da coopereyao com os. 
,j os segundo a principio d~ produl'ao territorial. E trabalhadores sccial·democratBS e com os Irabolha · 
par isso particular mente importante salientDr 0 sign i ~ dores qu.e pertencem a outros partidos au organiza~6e$.a 
Hcado e 0 papel cas suas celulas nil ~ empresas . . Le· !.indicai.s. Ltnine ctiticou i~p.ied"osamenfe tadss as ma
nine ensinou que a principal for<;a do movimento as- niJestac;oes de sedarLsmo e demonslrou que a for~a'" 
:..;enta na organiza;ao dos trabalhadcres das grandes do ; Partido r: e.s.id& nos seus lilc;os indes:rutiveis com o,.l 
'·s bricas. Por isso, ele estabeleceu cqmo taref d fazer povo-e. J~¢itou os comunistas a· trabalhar lis onde a.~,rl-..>
de cada fabrica cm8 fortaleza do Pcrtido Comunis· maSS8S ·se enc·ontrem. 
tao As ce:lulas nas .empreS3S tornam P9ssivel 60S Par- Opo.rtunistas de todas· as marcas e feitios atacaram S"em
~i dos Comunistas e Operarios estar ser--p·re en tre as pre ~o:1'rlazedume 0 principio do centralismo e combate· 
: '13ssas, conhecer ~s suas aspir<3~6es eo seu sentir, rarn'~ ferv€rosamente contra .a disciplina de ferro dos 
, dud·las e unl·las. Os Partidos Comunistas e Ope· Partidos Com u'iiisf ... e Op~riilos. Advogaram a <au· , .. 
'· {Hics elt50 fazendo grandes esfor~os para 'orgnnizar Idr'i6mia)' anarqu)·ca·. que permitiria a existencia dentrs-""", 

tortalecer as suas ctHulDS nas fabricas e empresas. - do Par!i4o dc:~ · crgen.i~· cr¢o'Fs e .- grupos: deslig~dos das A-~ 
') XUI.o Congresso do Partido Comunista frances., rescJu~ c5'gS do Padido ' c q~e as na~ cumprissen:a. fo . 
-:: or e xemplo, estabele~u a tarE;~a de organ izar celu- dos o s !!'arHdos Comunistes e Operarios !e desen· e' 

· ~ s do Partido em lodes as fabricss que e~,p!"eguem volvefam e to.rnara:n ~/mais fortes no decorrer da lu 
··la is de 50 operarios . ta contrr/ 'o ' o~crtunis ~'6 e OS, defer;sores do Social-

Os Parlidos .Comunis-tas e Operarbs, nos p'a ises ca- .Demo·craHS'fno . Devemos saliehtar, contudo, que cer 
i .... ita lis ta s, es~eo tambc:n des enyolvendo e .:l ror~os pa- tos sobrevi venl~s airt'ch't nao foram complatar"('ente ul
r) o rganiZ3l" c:e!uJ as nos campos, tenco em conta que trc passados e que'a in;;'a exercefTI uma influencia nefas

-~ m isto nao e pos, fv{;1 desenvolver c.orr1tre!amenle t l ' nCl actividade d ds Pa;-t ido3 Comur.istas e Opera·des, 
n trablllho educador entre as vC!stas ma.ssas campo· inclusivam'@:nte nos ' do~ palses de d~mocracia popuiar .~· 

" ; HI S, p ara foriar a s61ida a!:an~a da cIa! zc oreraria 0 centralismo, ta i '\: 'o'rno e aplicodo pelos par tidos 
d.::: s calTiponescs, que e a for~a decisiv~ na luta pe· ' Marxisras·teninistas, e ~om centralismo derr.oe:r&licc. 

\ li"4nsfcnn·lI~ao revo!utionarj,) d~ sodedaoe. Signit!C4 , com:,. 'Lenine ell$iuou, qua toda 8 03cYivid,J· 
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dl! tie !lllrlide ;, cond'Jzida, d ireelamenle o u alrav6$ ~l\'c i 8 'colet liVa e na . a bedori. co'le cliva dos mem bro . 
d e tepre.entante1 sous, por lodp s ,a., membros d O Par- d o Pa rli do' na s ol li~ao dos proqleml!. 'q ue en fr entam ; 
lido sem eltcepcijo e da mesrlia fo~m a l lo dos ··o, ca · aS$,eg ura a Dprova~ao , de d ~'ci.'5 es justas. ' ' 
ma radas I fI.i rj !Jen le·, ~ Ib d qs o. eirj}ilnismo. d~ .Pa rli- ' E um d irei lo s~ g rado de lodos c;l ~ mejnbrcs do Par -
do sao e elle . , de\fem dsr ccn tas de s lle ilchvldade tido poderem parlicipar numa di sc u.soa o liv re e lar -
e podem .er su i:i!titufdos. g a dcs problemas 0Il 'or ie ntal"ao do Per tido , quer 

o ob jectlvo da dli.'l1 o cracia inlerna do Partido e qua nta a s organiza,o es do Partido tOIli ~da. em $epa 
encorajar a inieiativa das massas do Parl1do . fomen - rado., quer qua nlo ao !>lI rtido no seu l onj un to. Foi .a
tar" sua acl ividade e ele ver a sua ea nsel/i nc;a, cha - lien ta do nos Congressos dos Pa ~l idos Com~ nista . e 
mll · las ao Irabalho d ir ig en lC' do Partid o , fcrtalecer a , Opera rio. que as reun io es de ce lula pa ra oxplicar · e 
unidade e a disciplina do Partido . 0 Pa rtIdo pode,,; d i. cut i r a or ienta ,a o do P'ar tido devem ser re a lizadas 
cumprir tanto rna is facilmen le a. suas lare fas quan lo em todos os lados e serem opjeclo duma le rg .. cam 
mais cada celula , .ec~ao , federu , 50 e cada ' mem bro panha . Islo _juda a dar vi da as celvlas do Partido ' e 
do , Partido desenvo lve rem maio r .aciivi dud e . permile lan,a'. las nUma vida polftica acliva , da nda co-

O cumprimento rigoroso do limite de temp o estab,e- mo resultado a revigora mento de lodo 0 traba lho do 
leeido· n,o' . Eslalutos pa ra .erem pres ladas con tcs d o Pa rlido. 
Irabalho realizado e eleger 05 0rganismos do Partido A democrac ia interna do Partido e a base do de 
e muito impor tan te pa ra 0 desenvo lvimento da vida se'nvolvimento da criti ca e da aute- critica, $obrelu
interna do Perlido. Isto permile aos memb ros do Pa r - d'o da criti'cs vJnd,il de baixo para cima . Os Partido. 
tido verificar e c ('ntrola r a actividad~ dos seus d iri - Marxis tas-Leninistas criti'cam os seus e rros e faltas ar -
gentes , criticiSr iJS suas faitas e pr omover novos qua- t 013damente e sem rece io. : 
dro$ em pleno ascenso . ' A erHica e a auto"-critica arro jadas e abe rtas sao a 

Escusado sera aiio er q ue 0 principio da elei~iio dos pro ",. mais viva da gr;lnde for~a dos Partidos Comu
Qrgaiiislioos di!'ig~@!htfos so II regularmenle aplicado na.- nis tas e 'OPef.rios . Contudo; 'lind9 , hb mui to a fa~er 
q uelli! P!/Hld os Comunistas e Opera rio. que Iraba- pa ra tornar a crltica e a eu'tli-c rlhCij de fac to. 0 prin
It\am Hi I ~g$li dade.' O. Parlidos Comunistas e cipal metoda de revelar to v'l!:nr. er a s ,c ~ros e falhas 

, <1!>er ilfrds~ue" ,!rabalham AO clande.linidade s&o oa orgilniza~iio d'e cada Pa itf20, 0 ph ncipal me toda 
mu ifa~' .,e'ies fo'r9!sdos, com 0 objeclivo de defende- para forjar 'revolu 'cionariamente cada membra do Par-
rem os seu'i<, 'l.ua'dro s, II exereer ri'goroso segredo e tido . , , 
"plicar 0 . iSt"ma ,~a coopta~ao . A de'mocraci'a internil,deve ser apli~ada de formll 

o democ ratism" do. Parti dos Marxislas·len inisl"s a prevcn ir q-ualquer teritalJva duma minori" iosign i
encontra a !ua e xp re ssao na ~ u toriomi8 das orglln i· fican te para I mpor 8 s tJiJ vontade a esmllgadora maio ~ 
2~~oes do Parlido e na sol\J l'~o do. p'ro,blemas locais . ria do Partido, de forrna a evitar quolquer tentativa 
N'-lI luralmente que estas decisoes I,em de ester d e acor : para formar grup'os frac<: io'na lis tas que socavem II co com a linha do Partido e nao em contrad l~iio com unida'de do Par tido., qualquer tenta tiva para dividir 
a la . Islo permite a cada o r ganiza~ae do ParJide de · 0. Part ido.. E! ta Ii ' " razao ' porque os Estatutes des 
senvolve'( plenamente a sua in iciativa 'criado ra e de· Par-tidos Comunistas e Operarios estabelecem medi 4 

senvalver a sua 6ctividade, para proc uT'!! e encontrar da s tendentes a defenderem 0 ' Pa r tido de "pl ica,oes 
os cam,inhes e 3S formas de levar a 'prOtica com su- erradas d1I democrac ia interna ' por elemento. anti. 
cesso muil.s tarelas urgenlEs . · Parlldo . « .. . A democracia in terna do Partido >, 
Urn le.lal'\lunho vivo d" larga . del)'locraciil inlerna do diue J.Y. Stal ine, eli necessdria , n(/o para enfra· ' 
~arn90 ' lei com.o Ii 'pratic~d8 I;''elos P.e.tidos Cornu: q!leCer 'e 'qlu! brar a discipUn a pro letdria dell 
His1. $ ~ Oper""os , e 0 pronciplod .. dorec~ao coleclo -1 Ira do ,Partido. mas s l m p ar a a fortalecer e 
v. :-:- p'rin~ipio supremo ' de, direc:'\'iio. do !'ci!Ttido que ' conso lidar.. . 
mar'S pode¥'9.amenle evid ~ncia 0. seu paP'el e a seu Para ter minar" dllvemos dinr que 0 p'r ip~ ipio la
cenlro d iri!fe.nte, que cncoraje p'or tod~s as formas a niDiste 'do ce'ntrol ismo democYlilico e a ' <l lt!!a base 
eclividade cfiiidera das massas do Partido . 0 princi - dil e.tr utura organica do Partido de noVo .,.t:i po . A 
pio da di iec~';;,o colectiva esta ~end.oaplicado num a ~!,nse'quenle introdu~ae e apl ica,ao dbs,., pri ncipios 
escala cad'a ~fez maior na activfciad e de todos os Par- t e'nini s'ta-s da vida do Partido sao a gara f!t~.a do con .. 
tidos Comllnis tji s e O p'erarios . A ,c$W ii an ~a do Parti - tinuo fortarec imento de todos as Partido;;' Cornuni,
do ou d p. qua4q ue.r das _s,Ocfs orgtn ,~a9'oes na experi - tas e Operarios. 

""=-",,~,",",,,~--------=-.... --= 
ALGUNS ASrECTOS DE ORIENTA~lO NA LUTAOOS OrER'RIOS 

" . 
TUTEIS DO~ NORTE CONTRA A "C AMP rN HA DE r R OD UTIVIDADE'~ 

A s lu tas trav adas nos meses de F e vereiro, ~~p 
14 \,0, .Ma io e Deze mbro d e 1954 pel~s ope r anDS 

texteis das fabricas Alianc;a ( Gi'esta - arred ores do 
Porto), Sampaio & F erre ira . (Riiba dIAve), Fer· 
r eira & I r macs (Vila do Con de), dos « I n g le ses » 

(Porto) e da . C uca , e <F undi 9ao> (Vize la) repre
se nta m uma importa nt issima contribu lyJ O para 0 

alargameI)to e reforyame nto da uuidade da clas~,e 
ope niria no !\ orte e a esca la na,<: io n al. Ela~ con~stl
tu i ra m uma v i~6ria para os ope1"arios t~xtelS. ~la~ 
constituiram igual m e ntc um a grallde vito r ~a p a ra 0 

nosso Partido. 
Eofrentando a repr es5 ao m~i; ' feroz, "as pris6es e 

a ocu pa~ao das f:ibri cas por afi,~ ll t e g d a PIDE~. pO,r 
for~as d a G N R, a'S paralizac;o~~ ~m Ipa '5s a n a s fabn 
cas Alia uyR e ,S a l1Jpai~ &: Ferreira ( onde t rabalh:tm 
2-000 ope n iri ns)-.a ma Fchit d t; ,.:SO? op e r ilTias . e opera. 
rios da Fabricjl F erreiI;a x Inn aos pel as ruas de 
V ila df) ( 'o n d qf a g r eJ7c ,a~,I,. 600 operari as e ope ~a . 
rios da fabri ca dos ( ! Iurl csei' ~ .,e a grev e de 14 du~ 
dos oper:'L d c s d~ ,sec~io d,c ,t6ce lag: m .. d~s fabrica~ 
.. C uca:. e ( F un9.1~aO) , c o tlSti tuem nqulss lmos exoem~ 
pi os p. ra tod .. ; .,!; luta do r- rol etariodo e do pa vo 
po rtugues ,, is' g£ra r. . 

Na m aiori~ d,e.s:t~'" empresas, 0 patronato e 0 fas 
cismo forarn obi igad os a recuar. Os operarios nao 
s o v iram satisfeitas todas ,as s u as reclatn a~;oes, co 
m o ainda foram itb scl v idas as openirias que 0 pa
troaato e n £d. scis'm o pre tel1diam cfll!d~uar p a r a tC:l
tar i m p e ji r a cDut i uuidade d a luta cou t r D. a < ca lli, 

por ANORE 

pauha d a prod uti vidade, , 
A a m e smo tempo q ue ' e,s tas lutas rai ica. r am nos 

o p erarios a cons cie ncia d.1. s ua ' propria foh;a, m a s 
trara m-I heF. cl a ramente co mo e possivel de<ter a ex .. 
p lonwa o dese n fre a d a e fazer .recua·r 0 - p a tr onato e 
o fasds mo, m es mo co m a inteTv e,D9ilP das for~as r e· 
press iv as . A i nterve n ~ao desths , d O; t N T ·e dos trio 
bunais fascis tas n a d e fesa ti a «campallha da p r od u a 
ti \" i d~ de» e ao lad o do patro nato- "";' e, no ca~o d os 
«I n gleses» , ao lado de patra t s :~stt_angeiTos - p as 
mai s uma vez· a des cobe rto ° p.ap~ l d o go\' e r no co
mo in i m i go do pova \e l aca io dos ~ illp er~alistas an · 
g lo- a meri canos. . ;-' 
~ . 0 descontentamento 'p r o\'ocq-do 'pCI'os b ai xos s a la .. 
rios, p e la redu ~ao d os dias de tr~balh o , p e l,a fa lta 
d e ass is te [)cia , pel a perspectiva de d espedimentos "e 
d o au mento de esfor~(lo fis ico ' com a .. campa nha da 
p rod ut ividOlde), 'es tende-se a tada a indust r ia. 

A dispos i~ao d as m assas n es ta~ " lutas e a s vi t6 ri as 
alca 1H; a d a s r e v e lam qu e e -po ~ s ivei intens if icar II 
luta ' par a i mpe dir a aplica\,5.o dos nov os m etodos 
a m ericano~ d e e xp lorac;ao. 

Para c Ollsolidarm os as vi tor ia ~ 'alcaDc;ada~ , pa r a 
tirarm os , ccstas, experienc ias pa ra 0 ' 110 5 5 0 t r a ba 
lho, repare mos I1 algLlma s d cficie bc:-ias ve rificada,s,1 
li g ~da <.; a :.tlguu s p r oblem a s d e o r ;'ent a v3. o. 

r. 0 P r ob lema: 0 s ec tar ism o , 
As lutas do s O'penirio.s tex' ci ~ p u ~ e ram -a Ol U ' ~ 
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8 o MILITA-HTE -significado d .as "fi~milc;oes de alguns camaTadas e que asseguTa~e a ligsyao com as massas e a conti
organizac;oes·· do' P~artido que nos di ziam naD existi-r ;lU idade da direc<;fio do movimento. E, assim, per
ambiente de luta ,' que as mulhen~s 56 pensavam .ua deu -se 0 conbcto com a"s massas, DaD se deu conti .. 
IgTeja C 05 hom ens na bola. Tais afirmac;oes - -qu~ nuidade ao movirnento, exigindo a libcrtayao ime .. 
sao manifestac;6cs de sectarismo - sao incompreen - diata dos pres os . e ~ tr~balho para todos Oli que iam 
5605 serias no referente a ligac;ao com as massas, !!jendo postos em liberdadc, incluindo as 4?pcniri
represclltam 0 desconhecimento das suas reais as· as da comissao que mais . tarde foram postas em Ii
pirayoes e disposic;oes de luta e a 'sua falta de conp berrlade soh fianc;a. 
fianc;a nas mass~~. A falta da existencia dum comite de greve expli. 

l'orani a Ialfa de ligac;3.'J e c~nfian~a nas mAssas. ea tambem que 0 movimento se n5.o tivesse esten
e 0 desconhecimentq das suas verdadeiras aspira. dido a outras empresas e a au sen cia duma comis
c;6es e disposi<;oes que lcvaram 0 llOSSO Partido a sao de solidariedade que desenvolvesse urn traba
nao dcsempcnhar 0 papel que 5C impunha na luta Iho de assistencia aos opeX:{lrios presos t;. suas fa. 
na fabrica Ferreira & Irmios de Vil a do Conde. milias. 
Foram as massas quem exigiu, e muito justamente. 3.0 Problema; 0 principal campo de 15'atar~a t a 
os 6 dias de tra~alho para todos , apesar de est a nao . empresa 
sel'- a opinHio e orientat;3.Q. do Partido nessa ,altura . \ 0 pri.ncipal camp.o d\t: ha:tal}la dos opf!rarj,os p~_ 

Numa fabrica, apos a distribuic;ao dum manife'sto h.s suas rcivindica~oe5'.e a emprcsa. Aqui esta ~:o 
d;o Partido, quando a],gullS! openirios, dispostos a exploradorj aqui os operarios estao mp,is junto \.Ins 
lanc;arem-se na luta, gritaram: Quenl e que dd ados outros. A luta junto do patronato e a linica 
DOE p. 0 Partido nao apareceu como era necessario forma de manter permanentem ente vivo ° espirito 
que aparecesse. , 4 - • de iuta das mn;sas e de cimentar a unidade de ac-

, Foi ainda 0 sectarismo que impedi'u que a luta c;ao entre estas e a sua Co missao de Unidade. 
, dos operarios dos <lngleses:. se estendesse a outras Entretanto_ Das Iutas da classe textil no Nort«r, 
empresas texteis, como (Senhora da'·H 'ora:t, c:Fibn\)·,' tem aparecido u-m desvio perigoso que consiste em 
cr\venida) e ate metalurgicas c omo a «Brindley), eanalizar a Juta rcivindicativa someute para 0 Sin. 
donde os openl.rios sairam em seu auxilia, gritall- dicato e 0 I. N.T. \ 
do «Fora! Fora f », quando a P.lDE pr~urava A utiliz~c;ao do Sindicato deve aparecer ligada a 
obrigar as operarias a trabalhar. acc;ao dos 9peririos~ em concentrac;oes, apoiando as 

Na ·fabrica cAvenida), quando no dia II, as 8 hop suas comhsoes, junto do patronato e na.o em 
rac:., os opcrarios se di .<.;punham a entrar para 0 tra- Sub5tnui~H.o da luta junto deste. 

I balho, ' encontrando a fabric!a fechada, concentraram p 
se jU'uto dOi port6e~, protestaram, procurar2.m ~bri- 4·° Problema: Alergar a or9aniza~ao do Partido 
.. los e, apesar_ da intervenryao da PJDE, nao arreda. 0 nosso Partido tern corocado a orientac;ao no seI). .. 
ram pe enquanto .a fabrica nao foi aberta. ' tidp de se ligarem ao Partido os trabalhadore!l l'e-

Outros exemplos que poem bern em ' evidencia a riDS e combativo'!; que setem destacado nas lutas 
disposic;ao das massas e que nos mostra~ haver de massas. Entretanto, nas lutas da textil nao f6 .. 

. condiC;f. es para estcnde'"r a luta duma 'a outras em- r,c;1~ aproveitadas to.da~ as perspectivas que se 
pres3s, saOpllOS dad os pelas opebl.rias da f<ibrjca abrl.!am a este r espelt? , . .. ' . 
cAreosa) ( r.ono) que se dispuuham a m.a!,cpar, c·m .. : . 0, recrutamento do~. melhores}llhos da ~la~se te~· 
massa, ate a fabrica «Alianqa ) em apo:o d~s suas ttl e uma quesUio "Vl.ta~ para 0 nosso Pa,rtldo no 
companheiras e pelos .openirios da fabrica .~Fun.d,i- Nort~, para este;t~er e fortalecer ~ o~ganlza¢ao do, 
~ilo, que foram para a greve de 14 dias por solida- Pa!'t1do.e pa~a l~ga-lo. cad a v~z mau. as lIlassas. 
riedade com os operarios da fabrica da cCuca) . J a ra IS~O Impce-se. _ . . . 

Todos estes exemplos most ram bem que as m~ui~ a -) '- cODstruir celulas de empresa o'ude elas aio .. 
festac6es ~ectarias tern impedido uma maior li~a~ao da nao existem C ondc 'ha c ondic;oes para as constj
com as mas .. a~, uma maior e mitis vasta moviltnen~ tuir .. Mas nao basta que estejam eonstituidas,_e ne
taca.o e ·unidade dos aperarios e, nalguns casos, COD~ ce~sario que vivam os problemas da empresa, que 
tribuido para que 0 Partido nao caminhe it. frente cada organismo de ,empie.~.a .:onhe~a , em cada mo· 
dos modmentos, mas na ~ua rectaguarda, como mento, as v'erdadeir~s a~pirac;6es e disposic;oes das 
aconteceu na luta das npenirias da 'fAbtica uAlian.. massasi ' . 
ca'l e na ?reve de 14 rlias dos operarios de tecell;l... b) - esclarecer as openirios sabre a situat;ao que 
gem da «Cuca) e cFundiC;iio) . ~ pat~onato e 0 salazarismo lhes esta a eriar com ~ 

z.o Problema: Unidade e organjza~ao 4! campanha da produtividade». Que 0 de~empr~$'o, 
A experiencia ensina-Dos que a conduC;Ao dum mo- a fome e a miseria tendem a aurnentar .. Mostrar

vimento exige a existel,cia de organismos e:;apazes .lhes, na base das ultimas lutas , que a unidadp c 
de acompanhar as massas e as dirigir em todas as a luta organizada ~Ao as suas melhores Armas para 
rases da Juta. A falta de t organizaryao num' movimen- lutar cc:ntra a of ens iva do patronato, para evitarem 
to pode eouduzir a queLra da llnidade e it. vit6ria mais fome e mais Qiseriaj 
tlo patronato e dp fascis.mp. c ,) ,-:-- z constitui l? a o ·de Comissoes de Unldade em 

t9das as empresas, tomando em considera~ao as ex .. 
Foi 0 que se verificau na fabrica Sampaio & Fer~ periencias destas e doutras; lutas e que a sorte dOi 

reira: por falta de uma comissao de unidade, (,s movimentos depende, .em parte decisiva, da boa ou 
operarios nlio consegui:ram tudo 0 que se impunha rna o.rganiza<:io. NAo esquecer que a maioria d 'JS 
obter, do patronato; na fa.brica Ferreira & lrmiios, operarios desta industria e do sexo feminino e 0 pa
onde, por falta de uma com issao, a luta Da em·presa pel qu e as mulheres te'm desempenhado nestas e 
nao foi ate ao ponto que devia ir e, DO Sindicato, noutras Iutas. Con~tituir, portat?toJ comissoes femi
ape~a .v da concentrac;ao de 800. operarios, a princi- nlnas ou mistas, segundo ' o determinem as circuns-
pia nao aparecia nenhu m a manifestar as snas re- ta.ncias ; , 

·'Clama~5e~ . e depois, ao coloca"las, re.vebnam hesita- i' d) _ ter em conta a s-itua~iio da juventude, 
c;6es e vacitac;5es. as suas aspira~oes e r eivindicac;oes proprias e 0 

F, i ainda 0 que aconteceu Das fabricas da . Cuca ) seu espirito 'combativo revelado em tautas e tantas 
e «Fuudi (:ao), onde tambem a aug~lc ia de urn o~. lutas. M'obilizi-la para a luta contra a «campanha 
ganismo que orientasse a luta difkultou arrastar da pr'odutividade», participando nas combso~s de 
Dutras.. cmprcsas A Iuta e impediu uma maiVI vito- adultos ou eon~tituindo comissoes de jovens, confor· 
ria sobre 0 patronat \.' . me as circullst:1nci~s 0 aconselhem j 

Na organizayao dos opcrad:>!": dos «Ingleses) a ex- c) - ter em conta que as Cumissoes de Unidade, 
periencia demonstrou a falta de a1e "' c;ao it evolU(; ao \ ao mesmo tempo que lutam contra a «campanh~ da 
d~ propria luta, as modificac;oes que se faram ope- produtividade », nao devent d escurar a luta pOl' 
rando e a necessidade de acompanbar e stas modifi- aunteutO de sal:irios, exigi.ndo' aumentos de acordo 
ca~es com medidas de organizat;ao adeqHadas. com 0 agra\·a.mento , do custo da vida; a luta por as-

Declarada a greve na sec\-ao de tecelagem, 0 or- sistencia, etc; . , / 
gaDismo dhigente foi uma comissao, eleita pel as f ) - estarmos atentos a 'evoluc;ao dos movimnetos, de 
operarjas daquela .seCt;30, que assegurou a ligac;io forma a actual.izarmos a-s pa"lavras de ordem e a criar· 
co m as opernrias e uma correcta orienta~~ao do mo- mas: organismos apr:oprindos, de acordo com as m adifi· 
viruento. Mas, quando 0 movimenfo entrou nO? fase ca~5es que se forem opec'ando )'os movimentos . 
,,-; uperior, quando a greve alastrou a maioda das Assim, criaremos condic;5es para qu~ 0 PartiJo 
s ec\-oes, quando a comissao da ' te celagem foi presa ca m :nhe na vanguarda da luta do proletariado do 
e a fabrica encer rada, nao se soube criar urn orga- No rte pelo PAo, pelo Trabalho, pela Deinoc 
n ismo adequado, neste caso UDl comite d.e greve.. peJa Paz e pela I ndependencia. 

GES 
PCP 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 

e M IlIT A N r £ ., 
____ .. __ ~ ... ,--*< ~f .... !~t) .. ~~·~rn~l '--.. --~----~-

LIGUEMOS MAIS AS ,NOSSAS CEL~ljAS DE E»UbRESQ 
AOS OPERARIOS NAS FABRICAS ~ 

As lutas c'los pper-,i.rios e eamponeses e r e s eem por LU CAS 
e desE;!lvolvem-se dia a dia em t odo 0 
Pais em tlefesa da Paz, do Pao e pela De· bufos e provoead'ores para ameac;ar e ealunia r 

'i'n'Oeraeia: as ope~ari o s '<'l ue mais se vinham destaeRlldo nR 
Para impedir a ' Unida de ereseente de elasse luta, eom 0 obiec\:\vo de quebrar a unidade , con

'qperaria n.a s fabricas e outros loc ai s de traba- beguindo ale sta r del a alguns trabalhadores me . 
Ihn a medlda que as luta s se vao des envo lven- no~ c& c lareeidos e combativos. 
do, 0 fascismo, em colaborac;ao com 0 pa trona- Em res posta Sl esta provoca c;iio os IlOSSOS ca. 
TO, continua a recorrer a todos os process os de maradas r eegiram da forma ,mais inconveniente 
intimidac;ao e repressao no sentido de impedir pondo-se P. aiseiltir com os bufos e provocado! 
'0 deseneadeamento de novas lutas. res Isolados dos restantes operarios, aeentuan-

Entretanto, a classe operaria, os camponeses doose, deste modo, as suspeitas que sobre eles 
e restantes massas trabalhadoras compreendem a Pide c 0 patronato tinham, ace rea das suas , 
cada vez mais daramente Que s6 da sua luta e actividade~, 0 que origlnou mais tarde a prisao 
da sua acc;ao depende a melhoria das suas con- de camarades di! celula e dalguns operarios des" 
dic;1Jes de vida e a sua libertac;ao. , taeados. '''''' 

Pam que e acc;ao do Partido possa a)'udar duo Esta situac;ao resultou porque a organizacii (i 
do Partido neste sector nao teve em conta 0 ,_ 

rna maneira mais efectiva a luta 'da classe ope- agudizar da lute de classes e das diflculdades . 
raria, torna-se necessario vencer as, d efici e n- crescentes que afligem as massas, merce de po
cias dum trabalbo sectario, ligando mais estrei- Ii tiea de guerra e traic;ao nacionill do salazaris
tamente as massas a aetuac;ao pratica das ceIl!- mo ; 
las de empresa. Estes camaradas 'linda nao compreenderem 

Por exemplo, numa emprf'sa ha vlidos meses qual a missao da d~lula d<;l Partido na empresa , 
que sob a orientac;iio do Partido os operMios A celula e 0 elo de li)la <;ao e orientac;ao e ntre 
vinham realizando r euniiies, discutindo a neces - todos os openirio s e a sua tarela consiste ,em ·' 
sidade de lutar pel a melhoria das suas con d i- . estu da r a lundo as necessidades ,m ais i:~enti das 
c;1Jes de Vida, apresentando reivindicac;1Jes e tl a sua cl Hsse, ' abrindo am pia d iscuss'a o i unto 
aprovando moC;:Oes de Paz e contra R pOlitica de d o s op ~(ari'os sobr~ oS o,seu:s. problerllas, tratia
guerra do governo. Durante os periodos elei to - Ihando pam 'que todos 'partlclpem ncssfI discus , 
rais d!l candidatura do Proi. Rui t uls Gomes e sao, le vando-os a lutar junto do patronato e do 
de deputados it Assembleia Naeional, esta celu- sindic&to·. ....., 
la desenvolveu uma actividade destacada ml re- Nao actuando desta forma, oS l nos~os camara-
coTha d", ,as,sinaturas e ap.rovando rnoC;Oes. das nao reforc;aram a sua organiza~ao l nal' rc-
o 'A \j c tlvldad e desenvolvlda pela celula do Par- cfutaram para 0 Partidv nov0'S/militantes e sim
tid,o 6:ell'f~ .empres!I f9i muito.pdsitiva, lTIas con- patizantes combativos numa ,base mais ampla e 
veil) anailsar e extralr tambem algumas defle',- saidos frU propria luta. " ~ ',' 
le I\c'~~S l1erificadas na orientac;ao ao 110SS0 tra- Camaradas, saibamos rectifi'car os nossos er
'!5!)1hO: Verifiebu-se no desenrolar destas lutas ros, abrindo . discussao iunto dos, operllrios e 
q 4 e e1as nao foram desencadeadas como produ- eliminando as nossas de ficiencias. -Reforcemos 
to de uma amplH dlSeUSSao da celula de em pre- as nossas celulas de empress , expurgando-as do 
sa com os openirios, mas sim a celuia que apa- sectari s mo, Iiguemo-nos mais as lPassa s , abrin
receu quase isola da , 0 ientando a luta jUQto do do debate de i1eias sobre as difieuldad e s c om 
patronato, tranformada em comissao ou nat5 re·u- que R classe openiria luta lsqb o regime faseis 
niOes de empresa, actuando duma maneira sec_ tao Abramos-Ihes as portos e apontemos·lhes 0 
taria. caminho luminoso que so' ser'a conseguido ' atra-

Apercebendo-se da faIta de uma s6lida Uni- ves da luta unida e ol1!ani zada, de t'opo 0 noss.'r" 
dade entre os ·openlr ios mais destacados e 0 I>OVO pela Paz, pelo Pao e por urn Governo de 
co niunto da classe, 0 patronat'ci serviu-se dos Unidade Nacional . 

~~~riDR6A~DO~~PARTfuO~~GOMUNTslA3r;AG'~N-;~ 
EsrA NA DIRECCAO COLECTfVA 

A prolongada e inlensa lula 'revolucionerie do po
M vo chines, encabes:ado pelo Parlido Cornuni, 

_~a,., da China, terrninau ·com urne vito r ia de importari- I 
.«io historica uni~ersal. A revolus:lio , dirigida pElo 
Parlido, liquidou 0 dominio do irnp,criali,mo, do ' f"u 
palisrno e do capilal b~ro,cra tic o nUIJ1 imenso pei. 
,<;o,m urna .populas:iio de 600 rnilh6es de hubiJ'I{1te. e 
e:'oiiduziu a cria~ao . d. Republica Popular. ® China, 

' .. ,No periooo que 'e ~ seguiu .. a , p,,?clom'4~,iio da R<;
'PUblicG Popular do , China reallzou-se em t\)do 0 pais 
o -gronGe reforma 6gr-aria; 0 pai.5; entrou n~,Ja!e da 

.u~olu~ao socialisla cuia rnissao consisJ .. ,ern Icvar II ca
_bo' de maneira gradUal, durante u'm " peri,odo r.~lativa · 
mente largo ,de tempo, .a industriaJiza~ao socialist., cia pa
.is' e em r_calizar ao mesmo tempo transtorma~oes soci~~ 
'i ist"oJ. na agriculJura, na piodu9ao arte~anal, na in
:si~.stria : e no cOl'{lercio' p~iV~ ~ CS1_ qlter di2?r, 0 cum
prI(n1'"lo das larefas da edr[lcas:ao de socledade so
cialbta no pais. .' ': '-, . -~,: 

~;; .deco·':rer dos Ires primeiros &n os do periodolle 
. "'rehs;~,ij,o , 0 nosso Par·tido ~Q,Jquziu 0 pov.o chine s 
pelo ca mi nho da feliz reiHzap"o de . e/6rma, dem o -

,,. 
por AH TSE-VEH 

clo atico'sociais, da re!taurac;~o e continuo desenvol .. 
vimento de,. economia nacional e do refor~amento de 
defssa do pai •. Dosd" 1953 que" C.hina passou d,'>' 
restin:racao ecO"nomicJ 60 desenvolv:mento e con6~~: 
CQ , r-Ia~ific<,do Ii .a tran>forrna~ao cOlilinua cps S~"rb - , 
U.S nao soc:elhhs da cconomia nacional. Scb ¥ jus 
'ta dii'ec~ao . '0 Parlido obtiver~m·se consid.eraveis 
",,;tos na edifica~;;o e )ransforrna~i!o socia listas., A 
produ~iio ' dos romos fundamentai. da induslria (I da 
agri,cuHura ultrapassou .., OiVEI mais alto do periodo 
ante-rior a liberta~ao; rr.elhorar~m ~s ' c 'o nd ic;oes de 
vida dos ~rabalhadores. C~E:scer~m;"'" ~cen t lJademente 
cs -etectivos do Parl idci que vcl4?t'(/menle conla com 
mais de 6 m.ilhoes e meio de m"'embros. Tambem se 
elevou notavelmente a conJ~.fencia politic/) · dos co-
muni.t.s e a combativida de ' do Partido. ' 
, 0 'nci.so Pa rlido possuL uf1\a poderosa for~8 vilalJ 

'um't>GOS factores moi~- importentes que garanfem OJ 

con ~\ n u os exito;5 no' !eu trabafho e 8 ' nO,5$a fidelida l 

de i!i mitada 60 principia ten i f'l i $ta de ~ i rec~50· CQ ' 
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r~ctiva. A vito-ria do Partid'O' Comunista da Chi
ria e tambem uma vit6ria do principio Leninista 
de direc<;:iio. 

:i: " 
Desde 0 seu come<;:o, 0 nOS80 Partido e&trtltu

rou'se sobre a base deste impo'rta'ntissimo ;)rin-
Cipio leninista, sel1uindo 0 el<emplo do Partido 
<t:omunista da Uniiio Sovietica. Assim, lo~o nas 
primeiras etapl'ls da organiza~iio do Partido, 0 
€?ntr8'rrS-IDO democ'ratic'O convertell-se no prin
Cipio Dasko da estrutura organica do Partido. 
'1':al ' como 11 t') ·P. C. U. S. , a di rec<;:ao eolecti va e 
no nosso Partido 0 principio supremo da direc' , 
~iio. 

o nosst') -Partido sempre conslaeroll Que so Be 
pode assegura<r uma dlrecyao acertada e a uni
dade do Partido, .assim cemo 0 el<ito da revolil
die> chinesa , com a condi<;:ao de Que se observe 
cuidadoltSmente 0 principio do' centralismo de' 
mocnitico e que se desellvolva em todos os as 
pectos a acti"idade e a iniciativR dos mi'litan
~es do Partido; com a condi~iio de que 0 Part:
do Comunista da China, ao resolver todas as 
imJlortantes questi'ies que se Ihe cola.cam, se a
poie na e-1(peri~ncia e na sabedoria colectivas 
dos membros do Partido e se aconselhe com 
eles. 

A for.;:a do Partido Comlln/sta da China resi
de em que a sua 1irec~ao e colectiva. 0 valor 
desta tese foi sllblinhada muiiss vezes tanto flas 
<1irectrizes do Comite Central como nas obms 
do camarada Mao Tse Tung. Na Reuniiio ampli
ada do Bureau Politico. do C. C. do Partido Co-

, ml1nista da China, celebrada em 1935 em Tsunyi 
(proVincia de Kwiichow), formou·se uma nova 
direcciio do Partido encabecada relo camarada 
Mao Tse Tung; desde en tao, 0 principio da dl
rec.;:iio colectiva consolidol1-se ainda mais tirme
mente na vida do nOS80 Partido. 0 Comite Cen· 
tral publicou os sel1uintes document OS! em 1938, 
« Decisoes acetea dos problemas da diseipliha 
e dos prineipios qlle reglliam 0 trabalko das 
organizaryoes do Partido em todos os esea-
16es.» e «Decisoes aeerea da diseiplina e dos 
principios qlle regalam a trabalho do Comile 
Central»; em I941 <Deeis6es sabre a elevG..Ftlo 
do espirito de Partido»; em 1942, «Decisoes sa
bre a direcrao liniea nas bases de r.esisteneia 
aos invasores japofleses e sabre a r"gu/amen
tarao das relaryoes e!ltre as diferentes orga· 
nizaryoes.; em 1943, <Deeis6es sabre as metodos 
de direC(:ao », (este documento foi escrito pelo 
camarada Mao Tse Tung e figura no tOnw III' 
das suas Obra& escolhidas, sob 0 titulo <Sobre 
os metodos de direeryao»). Em 1948, nas vespe· 
n,s da Viloria nacional na guerra de Iiberta<;:ao, 
o Comite Central publicol1 as «Direetrizes so
bre a estrita observarclo das normas para as 
ills(r!ll;:6es e para pres tar contas da gestao », 
«DecisOes sobre a reforryameflto do sistema dos 
Comites do Partido» e « Deeis6es sabre as nor· 
mas para a eonvoearyao dos Congressos (to Par
tido e das Confereneias do Partido em todos 
os esc;al6es ». Em todas estss decisoes e direc· 
trizes se destacava 0 principio do caracter co
lectivo da direcyao e se condenava a direcc;iio 
individual. Estes docl1mentos desempenharam 
um papel de el<tr:aordinaria importancia na inten
sifica<;:iio do caracter colectivo ' da direc<;:ao do 
Partido. 0 €omite Central t' os orgaos diril.len
tes da maioria ' das organizayoes locais do Par
tido aplicara!11 de forma consequente as referi 
das decisoes e directrizes. . 

o camarada Mao Tse Tung definiu da seguin 
te maneira as tarefas da direcc;iio c<ilectiva ' do 
!lOSSO Partido: 

• Emtoda a actividade pratica do flOS
so Partido, a direcr:clo eorreeta dece ba
sear-se sempre flO segui!! te principio: 
aprender com as f/lassas e ensi/wr as 
massas. Isto quer diser: somar (IS opini
Oes das massas (dispersas e sem sistema) 
e leva-las de 110VO (silltetizadas e sist,~
matizadas eONio resu ltado do e"t*,o) u:; 

~ <-"",; . 

~) 
<::> 

massas, dEflmdE-las e exptica-las; faHer 
com que pen etrem nas proprias massas 
para que estas .as defendam e transfor
mettl em ,acryao; ao mesmo tempo, com
pravar na actividade das massas a just(' 
.?a dessas ldeias. Depois, e preciso J UII 
tar de npvo as opinl6es das massas e II?
vei-tas (is massas para que estas as de 
fendam, . e assim in{initamente. Essas 
idei'as seraa eada vez mais justas, flUlis 
v ita is , mais valiosas. » 

Alem (lisso, 0 camarnda Mao Tse Tung dissf' : 
. «Somar as opini6es das massas, leva.

las de novo as mass as para glle estas as 
defendam e, assim , elaborar ideias direc
tivas aeertadas, eis 0 metodo fllftdamef!i~ 
tal de direeryao.» (. Em tOrtlP dos met,,-

dos de direc.;:iio » ) 

o Ciue 0 camarada Mao Tse Tung el<·plk(}u e 
o metodo de direc~ao colectiva, cujs eficacia 
foi compro1'ada pelo trabalho pratico da direc
~iio do nosso PArtido. A aplica.;:iio deste meto
do aprol<ima 0 Partido das massas, facilita a a£
.;:ao concordante entre a direc~ao e as massas. 
a fim dt' que a sabedoria popular po sa cristali 
zar-se e converter-se em sabedoria da direc<;:ao, 

A el<periencia acumulada pelo nosso Partido 
mostrs que perante os diril1entes das organi~a
<;:oes locais do Partido surl1em, no decorrer do ' 
trabalho pratico, novos problemas q'Ue de5co
nhecem e serias dHiculdades. Se, em ta;s cir
cl1nstancias, estes dirigentes ap>icam 0 metodo 
de direc~ao colectiva . se se aconse~ham com as 
massas - membros dos Comites do Partido, ae
tivistas e militantes de base -, $e preslalll ou. 
vido stenta aos conselhos e opinioes, se permt
tem aos camamdas el<pressar a sua apinii!ohe 
indicar os caminhos para resolver os proble
mas e se aproveitam a sua el<peri~ncia colectk 
va, aceitando tudo 0 que e Justo e corresponde . 
aos interesses do povo, poderiio com a ai una ' 
das massas vencer as dificuldade:l, ndoptar "a\t1" 'c 
cisoes acertadas e resolver com el<ito tod.OS .. Q8 
problemas. A vida do 110SS0, Partido derrrdns
trou plenamente Que o~ verdadeiros artifices 
sao as mass8s, as quais semprE!~ ... m8l)i.festairt 
uma grande ioiciativa, ao passo que a lg.u'11:s di· 
rigentes actl1sm, com fr~.u~nqia, ce:o maneira 
irrazoavel e irreflectida,. . , ,~ n " 

.0 sistema ~e Gomitel! nq np~llo ~PNtido. e,.:u,!, 
sIstema de vItal Importal1C1a; que ass.e~Jlra 'a dl' 

-rec<;ao colectiva e impede 0 ai>~41,Q do. !roile, <)e 
certas pessoas. As normas em vll!,Qr nQ nosso 
P~rtidoel<igem que todos os seUl> Com!J~s con " 
voqu e m rel1nioes cOrfl rel!ulaticjade. ''l: oJ:!os o,s 
problemas importantes dev,eni' 'ser discutidos 
colectivamente 110S Comite's do Partido. Cada 
membro do Comite pode cordgir as opinioes 
dos outros e dill' a conhecer a sua pr'opria el<
petiencia . As decisoes s6 devem adoptar-se de
pois de urn minucioso estudo dos problemas e 
da nla discussao nos Comites do Partido. As 
vezes, os projecto~ das resoll1<;:oes so sao apro· 
vaaos depois de ' feitas muitas emendas e adita
men fos. ASiSim, por-t~nto, as dec,isoes do Parti· 
do sao rea1mente coYectivas e, por isso, mais 
completas e mais rea is. Nenhl1ma decisao do 
Comile Central foi obrs de uma s6 pessoa; ca· 
.da decisiio, refIecte .a vontade colectiva. 0' nos
so Partillo nUnc>! permitiu a ninguem resolver 
por si s6 Quesloes importantes, visto que, de 
forma gerill, .:l' llecisao concebida POI' uma s6 
pessoa e" lInilat eral e niio . .foi completarr.ente 
estudada . 
" A el<periencia do nosso Psrtido ensins-nos 
Que urns 'verdadeira direc<;ao c'6l{;ctiva imp~e 
Q-ue asorl1aniza~oes do p.artiab estudem e so
lucionem as questoes corn a ajudk da critica e 
<If! Ruto'critica, Robretu~Q cl'a critiiin pela base. 
A essenci" 'e 0 ohjPctivo '_ cia dinec"ao colecth'H 
consiste't\l em evilar os -i.\efej( {~s . e ' erros, fa
zenclo a "troca das el<perienciis"·e- . "Bpli~ando 
"t1Ipla;n.ente 11 crllicae a autp-crltica: A direc
cao core~'ti}la nas organiza~oes do Partido sera 
uma frase'o.ca Ot! puro formalismo se cao se ern· 
pre!!R'l'.,coplinuamcnte R critic!} e a auto.,critica, 
se nao ,;~. apoia naerities pela base. 
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~ direc9ao 'cole.fove nii() afa3ta If responsabilided", 
pessoel. Pe lo contrerio, el"'';1\ a 'feSPOr1sabilidaao de 
t ada pe .. "" perante 0 co'ectivo.;:C;dos os membros 
das o rg8nlz895e. do PartidO devern li'ssegU'rar 0 eKee
to cumprimento das decis5es adopl'<ldes comO 'Tesul 
lado da discuss.o colective . Os membros '<I" Partido 
que julgam que a direc9iio colectiva drmin·uie sua 
responsabilidarle interpretam erradamenta: a essencia 
de d irec9ao colectiva , A experieneia do nosso Par, 
lido mostra que uma direc9lio acertada .6 Ii possivel 
quendo a direc~ao colectiva e acompanhada da res , 
ponsabilidade pessoal . A direc~80 colectiva deve ter 
como ba,,, 0 elevado sentido de re,poMabHid"de 
do. membros do Partido. 

Para assegurar a direc9iio eolectiva tambem te rn 
grande importancia a priltica que cons iste em pedir 
instru~oes e dar contas do traba lho feito. Em i948, 
o Partido sdoplou decisoe. complementilres qu e obri 
gam as seus orgafjismos a apl icar _ r igorosarn&n te as 
normas estabelecida. a este respeito. ~s Comitt\s in
feriore s do Partido devem informar co",,-regularidade 
sobre 0 seu tr.balho os C'Omites ,uperiores e pedi r
·lhes as corres pondentes insrru¢6es .. Nos casos em 
que II preciso enfrentar ' im):>ortantes pfoblemas poli
ticos," devem-se pedir ' antee<padamcnte '; ns lrU90e$ ao 
Comite Central dO!P6,tido e informs -Io de pO'is sobre 
-a. medid~as a'doptadas. ' Es'la prilt ica proporcionou nos 
uUimos an9s magnificO's ·resultado. : gra~ils " ela, os 
6i'960S do -Partido em todos os escal~es mantem u 
freHa contaeto entre ~'Si" os Comites s-uperior~l estao 
~o corrente eta como vao as j o isas nas organizaqoes 
tnfe'riores e os Comites dos escaloes inferiores rece
:bemna a'Uura devida a. instrU9Ge. dos C omil';s su
perioreso Portanto, 'rGidu.zem-se ao minima e -vitam
se possiveis erro •• Alem di.to, esta prMiea med·ida 
permileJ elevar a- imporl'linoia da direc9iio colective 
medi~te a oportuna Iroca de experiencias. 
Gre~a' II direc9ilo do Comite Central, encabe9ado 

pelo camarada Mao Tse Tung, a imensa maioria das 
organiz .. ~oes e do. quadros dirigentes do Partido 
ob.ervslT) com rigor, 0 principio da direc~ao . colecti 
va. 0 e.tilo do trabalho e 0 metodo de direc~uo do, 
e,c. do P~rtido mostram clarame~e que 0 Comite 
Central II urn c !2,nj unto de d irigentes· ·que Dclua de 

--------------------~~.~, ~~ Em feverei ro deste 8110 celebrou -.e 0 IV.o pfen 
do Comite Cenlral ·cl o Partido Comunista da China 
que 5ubmet'eu a urna viva crftica os defeitos e erros 
observa dos no exerdcio d~ direc~aqf' jcoleclival~'fIo 
Pertido. 0 Ph,"o sllb linh ou '4rpa wez.;ffi ai., a gr" rioc 
signi fi cado dil direc9"o c d l ~c!i:'l~ '·e 'cMmou todos o. 
membro. do Partido ,a otrst!rv3f\,m ~igorosamentEk,~ 
principio do ce nhralis·rno democr alico ., da . d irec~~ 
colectiva, a lutar reso lutamente <:ont .. 6 a tenderre ia 
para . e ,echerem no mMCO estreito dum departamen
to au 5eoeto'r determinado e :contra .. ·o ·:ndividualismo, 
a peT fi m aos cases em que os q uadros dirigent.s 
consio.eram como urna. cO,j:sa sua 0 cHstrHo ou 5ec~8o 
QU9 tern a seu Cqrgo" :Ie co:locam Beime do .partido e 
't!nsgeram 0 pape1 do .indivTduo, as!im cemo a com· 
bn!er a presun~ao e 0 culto da personalidode. De · 
po;'; do Pleno, 0 Com;'te C l>nr .... '1 e ncarregou todos 
as o rg enismos de direc9iio doPartitlo de analisarem 
com 0 'maior cuidado a s decis6es do 'IY.. 0 'Pleno e de 
eriticarem no deco,rer de discussao as d~fiJ:iencies 
da sua pr6pria .dividede, analissndo .especialmente 
o. probl emas de u"idade do Partido e da dif,ec9ie 
colectin. Hi> pouco , tedos os organisme:s de direc
~50 do Partido c:el·ebraram .reun i8es em que se,q er&m 
e expli caram a s d ecisoes d o IV,o Pleno dO ,~Comite l 
Cenlral do Partido. Nest.~ .. eunioes torem " 'i'"am~ne 
des com espfrito critico e aut.o-crHico as questo"Ets' re. 
lativas ii unidade do Partido e a direc9lio colecliva, 
foram? crilicados 05 defeitos e a.sinaladas medides 
para melhora r 0 trabalho. 

,maneir. colectiva_ 

Com 0 objectivo de assegurar Que ·Iodas as direc
~oes do Partido epliquem 0 pr·incipio da direc9&0 co· 
lectiv3# fodos os comites regionais, .concelhios, urbe
nos e de di.trito, a3Sim como os comites do Partido 
nas fabricns e nas minas, ana·lisam e discutem agora 
amplam~cnle II quesliio da direc~50 colecllva. I.to 
ajudou ja muitos quadro. dirig"nt,es a compreender 
mais a fundo a imporlancia ria direc9ao cO'lectiva e 
ainda elevou mais 0 popel da direc9iio colectiva em 
multas organiza90es do P.a.!#do. Muitos do. quadro. 
dirigentes que se tinham' &l'.j,l tuado a decidir pessoal
mente as que.to .. s apr#$,~ri tar., agora todo. os assun 
los imporlantes ao exam" . aa , :.auembileia · do Partido 
que adopte sobre lai. ass.Wi::i>s deci.oe. acertadas _ 
Oantes, alguns membro.,>d",s Comites nao prestavam 

" Il devide - "ten~io ao Ira'b'ii th<*~d.lls organiza'90es do 
,. ,. ,Partido no seU conjuntq. A'<:tuo lJ)1cnl" e multo mai. 

No ' 8nliin'to , s"He errado dizer que ·no problema do elevada is sua no¢lo .ro TCSpo"slrilllrdade pelo Ir.a
iI'f, e~iio .'l?61ec!tiva tudo marcha bern non()s,o Parti - balho dos Comiles do Partido. 
do . Talfi'6~!'n seria errado dizer que a direc~50 colec- * 
tive SIl ~'exor~o irrepreensivelmente em tades as orga,- * :;; 
nizo90e', dp Plil'tido_ Na reolidad", .. sittla~;;o deixa A experlencia do Partido mo.tra que para aplicar \ 
muito 8 de.eja r . NilS org'aniza90es do 'Partido exi.- 0 principio da direc9iio colectiva davemos lutar .em 
tern aind a mu ilos defeitos e erros, e as' vezes de gra - descanso conlr~ o~ fen6meno~ contritrios ao referi
videde, que .e man i,estam fundamen ta lmente em que do principio. E sab ido que toda a viola9iio deste 
os quallros~ ~!irigentes de algumas orgllniza90es vio- principio conduz irremedillvelmente a serios erro. no 
lam 0 prineipio da direc9iio co!ectiva .. ""bstituem-no t!abelho e II burocratiza9ao da d ireC:9iio nas organi
,pelo metodo de direc9Bo individ ual, Depoi. da vit6- zal"6es do Partido. Isto nao pod .. sanao prejudlear 
.~i". da r.evolu9ao, manifestou -se em "I\lun. quadros a causa do Partido . . . 
. d.irjgen'le • • uma perigosa presun9ao e sObiram-lhes os A experiilncia do Partido mo.tra ' que a direc(:ao 

:"tx itos a ca be~B, Esqueceram que a mod~'Stia e 0 es- colectiva e a lin ico metoda ade(Jllado de direc· 
' pirito de auto-critice devem .er qualidad<rs essencillis ,ao do Partido. S6 quando se exerce II dirp.c9ao 
do comunista. Criaram em torno de si urn ambiente colectiva as organiza90es do Partido podem melho
de' c urio passoal " de adula9ao . Incllrslvam"nte, em raJ' incessBnlemente 0 seu trabalho, despertar mais 
cer to 5 .casos, procuram coloc:ar-se scima do Partido ainda D inic iativa dos militcntes e aplicar justament8' 
e te rn ~ tendencia para considerar como coisa sua 0 a linha politica e de orgenlzuvao do Pa rt ido. S6 uma 
distrito ou a sec9iio que dir igem. Alem d isso, alguns tal direc~ao permite /1$ orgllnlza~oes do Partido Ii
quadros dirig"nte. das organiza~6es 'd o Partido, em quidar a t<lmpo toda a teoltlencia para se desviar de 
vez de examina ren, em comum II. quesloes importan - linhe do Partido, impedir a' actividade dos arrivista. 
les relseionade. com a pol itica e com a vida des am- politi cos e dos "Iemell/Pt ~ jn iJTligos e liquidar os de 
plas masses, adoptam decisoe. in.dlviduelmen te, Exis - feitos e erros do trabai'ho. 'S6 essa d irec~!io pode 
lem , tambem organ jza~6es que nao convo ca!!' com assegurar a unidede do Pa¥lido e a sua coesao e 
" 'egularidsde assembleias e s6 celebram reuriio es nao refor9ar a combatividade da. organizB90es do Perti
efici'ds, dirigem circulares e, 80 re'solver o. proble- do. A rigorosa observancia, por parte d .. organiza
.il'as , pratieam _0 si~tema ?a ,cons ult'! .sic opini~.rs.!lm ~oes do Parlido, do principio da direc9ao colecliva 
}'ez de dlscussao vrva. He alnda murtes organlza90es e urn dos facto res decisivos do feli z edifice9lio c$II 
que convocem a miude assembleia. sem a necesst.rie sociedade socialista no nosso pais. Aplicando "'o 
'preparec;ao, ou reuni5es onde, em vez d~ .dis,cussio principia de dir6c~ao colectiva, . o Partido Co"munista 

"",, estudo colectivo dos problem~s, os ,~m'i!inbros do da China venceu sempro e venca ho~. a. dificuld.~ 
" Partido tern de e~cutar exten.o. ihlorlT)Ol~ do secreta- des que se erguam no seu caminho e .. pbleve vft6r~o 
~Jo do Comile. E bern evideril<t ·que., em tai • . condi- na revolu9iio e na frente de conslrw;~,, :' , / 
:"¢oe" os mililentes n;;o tern po. s·sibilidade.~e a-er a sua A direC9aO colecliva, for~a form h:14v.J' do no~ ~o 

, $piniao e Irocar experi'mcias. · Em con'<!'1uencia dis - 'Portido, assegurou -I he a vit6ria e permllira :! conquis -
• 10, nao ~ pode , ex'rr.er .se devidamente ' a dire¢9iio tar o utras novase mai. importantes no decorrer 'da 
~le,~tiva. edifi ca~iio socialista . 

. pi 10l2Il .t.,. _ )i. " .>.#1 " • ..,------.1"'"-.... -------
I, A 'democrpc/ iz den i ro qo P"dr'tido intensifica a actividade das massas do Partido, garqfl." 

te a llllidade do mesmo, f ortalece a disciplina pro/etdria conscien!e no sea seio » . 
, SyA!.IMI< 
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A VIDA DOS PARTIDOS IRMAOS 
.' o ' IV.~ '€ONORESSO DO PARTIDO' COMUNISTA DO .BRASIL 

\ " f' .' ' 
Segundo informa 0 jarnal • V03 Qperaria> , de ~oem' o~ interesses da na"iio e que estejam 1;\llldQ~ 

7 a 11 de Novembro realizou-sa na clandestini- aos imperialista. norte-am .. ricanos; luta por um ~.t~-
dade 0 IV .o Congresso do Partido Comuni.ta do do ~emocrbtico,pop!l!!ar e _por . u[l\ . Governo del1\o, 

.i3r3sil, que constituiu um. s'cantecimcnto notavel ns crallco-popular de \iQ,erta~ll\o oaC\onal· . . 
,. vida do pais e leve ""~a repercuuao entre a classe Referindo-se as tarefas imedi~tas ~u .. surgen, com 
: Qpieri"ia e todo ,a povo do Brasil. a aplica~ao do Progra.ma do Partido, 0 eamarad~ . 

A ordem do dla do C:ongresso eompreendi. os ·se. Prestes destaeou a tarefa inadiavel e urgente de eriar, 
g'uintes pantos: Infof'(1Ie sobre a direc~aa do C.C. empliar e fortaleeer a frante de{llocnitiQa de liberta
GO Partido COMunista do Bra.iI; Programs do Parti- 9ao. nadonal, a for;:a soei.al chamada 8 eonduzir atf! 
do Comun:.ta do Bri'sil; . modifica;:oes nos Est~tutos a um lim vitorio.o a revolu~ao anti-imperiali.ta " 
do Partido Comuni,ta do Brasil; 010i;:80 dos org80s egril,i. anti-feudal no Bra.if . A base desta amp.11I 
centrai. de diree~oo do Partido. frente unica deve ser a ' ali8n~a da classe oporaria a 

dos campone.es que, sob a direc~ao do proletaria' 
o IV.o Congrl'tso do P.rtklo Comunista do Brssif, do, ' unira as for~a. fund.mentai. e dacisivas do po

convocado por ded.iiQ do Pleno ' do C.C. realizado vo brasileiro . Para criar a frente democr6tica de Ii
em Dezembro de 1953, foi pracedido de reunli'>es e. bert8~ao nacional e mister organizar ... luta de todo 
cQnfer€,"ci~s cie todas 8' .rganiza,oes do Partido 0 povo em defe.a das liberdades e de Con.titui~iio, 
que disc-utir3IT\ o~ projectos do Programa e de novos contra 0 terror fascista, desmi'ucarijr e derrubar 0 
E.tatutos. As reuni5es e conterenci .. ass istiram qua- governo de letifundiario. e grandes c~pitalista. po.-
se todos os membros do Partido. 0 programs e os to ao servi~o dos Estados Unido.. . 
bratuto. tombem forem I.rgamente discutidos nas pl!- No parte fi081 do seu in forme, 0 Secrsll!rio Garsl 
giroa. da imprsnsa do Parlido. Ambos 0' dacumen- do Partido Comunista do Brasil fez um b8lan~o, ba
tos foram ()provsdos unanimemente pe!as orgeni~a.- seado na critica e auto-critic~, da actividade do Par
~oes do Partido. . I tido desde 0 3.° Congre>so e anali.ou B raiz ideol6-

A discussao, realizada na ba •• dos prineipio~ de- giea dos erro. cometidos pelo Partido Comunista. 
mocraticos, contribuiu em grande parte para fortale-. 0 carnarada Presfes enumerou In medidas necessa 
cer a unidade e a combatividade na' filelra. do Par- rias p.HB fortalecer qUBlirativa e quantitativamente 0 
tido. Os delegados ao Congresso foram eleito. em Partido; assegura r 0 cresc;mento .istem6tico da. sua. 
Confereneias regionai.. ' fileira., criar org.nizo~oes do Partido, pr.incipelmen-

Ass istira m DO Congresso represenhH'~tes dos Perti.. te nas grandes empresas; concentrar a 8ten~io no 
do s Comuni.tas irma os de sJguns pai.e.. 0 Con- desenvolvimento qualitativo dOl quadros; melhorar a 
gre .. o acolheu com clamorosos e prolongados aplau - Bgira~ao e a propaganda, sObretudo atraves da im
.0. a mensagem de saudayao do Comire Central do pren.a; lutar contra as corrcntas ideologicas, e.tra
Partido Comuni,t. de UmBO Sovietica. 0 Congres>o nhes eo Partido e dirigir to do a aetividade no senti
recebeu tambem sauda~oe$ dos l'artido. Comunistas do do Partido as.imilar e por om pratice os sellS no
e Operaris £ da Rellvblica Popular da China, paises vos Estatutos. 
curopeus d~ Dltrnoeracia Popular, fran~a, Itillia, Ale- -0 Congre •• o aprovou por unenimidode 0 Informe 
manha, E.sp~n"al Portugal, Estedos Unldo., Japao, do camarada Prestes. 
india e outros pai.e.. _ A .eguir foram ouvj dos.. informe do cam'arada 

for~m .ealorosamente aplaudidas as saudocoes do. Dioge"'!!. Arruda, Sacretario do Comite Centrol do 
Partidos Comuni.tas da Argentina, Chile, Paraguai, PCB, sobre 0 Programs do Pllrtido, e 0 info Fill. do 
.Uruguoi, Mexico, Venezuela, Colcmbjo e outr05 comarada J080 Amazonas, Secreta rio do C.C. do 
paises da America Latina. PCB, sobre a. modifica~5es nos Eslatutos. Amool OJ 

No Informe sabre a direq:ao do .C.C., 0 camara - informes foram aprovados pelos delegodos ao Con
da Luis Carlos Prestes, Sl'creta7io gll .. 1 do Partido gre.so. 
Cornuni.ta do Brasil l fez IJm~ analise de .itua~80 in- 0 IV.o Congrasso aprovou por unanimid.de 0 Pro . 
ternacional e· interior do p<lis e ;;ssinalou a for~. crama e os Esta tutos do Pariido Comunista do Bra.il 
crescente do campo da paz, "ncebe~ado pela Uniiio ;; elegeu 0 novo Cemite Cel'!tral. Na Reuniioo cel@ . 
Sovietica. Oenunciou 0 papel que desempenhou 0 brad. em seguid", 0 novo Comite Central el.~~e\l 
imperialismo ianque no golpe militor de 24 de Agos- Secreta rio ' Geral do PCB 0 camarada Luis Cijrlos 
to, devido 60 que I foi derrubado 'o Governo de Var- Pre.tes. Elegeu lambem a Presideneis e 0 Secreta-
gas, golpe com 0 qual a re.c~ao pretendeu jugular riado do Comite Central. . 
o movimento ope"lrio e damocrstico no Bra.il. No meio de t.empestuo.os aplausos resolveu -se en-

Ao apresenter 0 Programa do Partido, 0 camara- viar uma mensagem de •• audacao do IV.o Congr" .. o 
da luis Carlos Prestes fez uma analiSe do. suils teses do PCB ao CC do Partido Comuni.ta da 'Uniao 50-
fundamentais, que se sintetizam no seguinte: eoncs.n- vietica. Na men.agem diz.se que os comunistos do 
tr.r 0 golpe fundamental contra 0 Imperialismo ian- Bra.il, reunido. no seu IV.O CongreJSo, ecolheram 
que; dislribuir,~Q IIrotuits das terras do. I"~fundiaric. ~om grande entusiasme " sauda~iio do Co mite Cen
ao. campone.es no basOl da propriedade privada; tral do Pattido Comunisto de Uniao Sovietica, em 
garanll( a propriadade, os capitais " 0$ emp.e •• s da <ujes palsvru ericontram um novo e podero.o e.r. · · 
burgu';sio brosileir", confi.candel "nicemente os Ca- mulo para a sua lula pela paz, a liberdade e It in-
pitals e empresas dos grandes capitalistas que atrai- dependencia nacion~L , .. . 

~"'tOOO(.'o...~x>OC~"'<'X>X>GPCO::xxx~OOO<::b;"oo=:!:;:::=oo 

o TRABAlHO DOS COMUNISTAS NOS SINDICATOS 

Contra as revivesc€~Cias do sectarisnlO, contra todos os esquerdismos que afastam as massas 
e os pr6prios militantes da Illta e dos SN, devemos continuar firmemente 0 nosso caminho, 
devemos prosseguir firmemente 118 llo~sa orientar;ao, cllja justezll foi certificads pels expe-

riencia da luta. Devl!mos continum lutando para que as ComiS"soes operarias se difijam aos SN, 
exponham as direcr;oes sindicais as reivitHlicar;oes dos trabalhadores e exijam a sua intervcnr;ao 
lla SUB defesa. Devemos continuar lutsndo para fazer gnmdes concentrar;oes de massas e ass em
bleias nos SN. Devemos contintiat lutando para a forma<;ao de novos SN, assim como de sec
<;oe8. Devemos continuar atraindo as lutas de massas os dirillentes l'indicais honestos, all/uns 
dos quais, gil1cta que ontem <:,ngansctcs reiD fascisln o, podem hoje 8corrtpanhar as massas 
,trabalhadora s. Dpvemos continuM desmascarando implaeavelmente 0:,; dirigentes sindicais fas
cistas e lutanoo para os e:,pulsar das C\ireer;oes dos SN. Devemos continual' Illtando para levar 
as diree<;oes dos SN homens e !'1ulheres honestoR, fieis it classe, seiRm quais forem as suas COll
vie<;oes politicas e reiigiosas. J; este 0 carninho justo, camaradaR, e por ele devemos continuar 
orientando as classes trabalhadoras, <-

(ALVARO CUNHAL - INFORME D.E QII,(>A~IZA4; ';;'O 40 11 .. ° CONGR~SSO II,EGAL. 
GOo i>A,RTiI:lO CaMMmS·1TA PO~1t101J~5 ) 
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