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Prolerado$ de fodo·s os Pt;ofses, lINI-VOS! 

POR UMA JUSTA LINHA 
na construc;ao da unidade I 

PS"lind o dos conclusoes da VI.a Re unl~o A.mplia
dB do C omite Central , il . Comissao Pal Hi,:a e 
to da a Direct;ao do Partido c hegm".3m in a c on-

clusao de qlJe nao tinha havido some n te u:nn apliea-
950 defeHuoso do ' linha do Partido nos ualmos ~em 
pos, mBS ~oFHnbem PSrigO SDS dcsv :Os. dessa mesma Ii
nhe, que i mpor~a agora a na!ist1rmb5 e combo;'s rmos, 
1& oode poss a m a inda s urgir . . 

Os exHos alcan;:ados roos uHimos rr.ases pa lo nos'· 
so Pa rtido no ~en' en o da unidac..1e de ac¢ao poem 
bern a nu 0 sec!srisma da orienbac;a o segl.!ida a nte .. 
riorm e;1 te pelo Pa rtid o, mostram-nQS q!J e a nos 
S8 Dir.ec~go .n ao fa i CllpOZ de avanC;a i nesre I'erreno 
e que se revelartm ne la certa es~reiteze de , vi !;tas , 
urn def i ci£ll ~e es~udo da corre!dd3o de fO)" 98S. no p 13 · 
no naciona l e i n~ernac io na r e a fuga a pri ncip los ba
~ icos do Miifxismo-Leninismo. 

Se e cedo que cloutrinariam~n te nfio fo i '. c"ombsH ;, 
da ou posta em duvidi3 a ius~e. ?; a da l inn,!: pc-lHica 9_0 
P4,tido, ap rovada na 11.° Cang resso Il ega! , e :n 1946, 
nao e menos cer~o que se fomentou a fuga ao ccn hi! c
to com as massas dos activis t9s d o Par:'ido , iulgando 
a nossa Dj rec~ao que assim as.seg urava melho r a sua 
defesa da repressa o fasciste, consenlindo d", ta ma
nei ra que a base do P~rtido e as massas ficassem pd· 
vadas do a uxilio politico desses activistas, e estes 
ultimos do co nhecime.nto re~ 1 do s prob l2°mas e a ns eios 
das maSS3 S, e qu e a,prendeszam a mel horar 0 seu tra 
belho com as Gxp>3r iencias e eilsiname ntos das sua,s 
lu tas. 

o frabelhc dO!l comunistas nos sinoicaJos C orga' 
nf za~6es mais ivas foi de~cura·db no ge i ul ' e compte
tamente abandonedo em 6lgun:; sectorcs , deixan dc es
sim a mass8 de traba!hlado re s sindicadds privados da 
~i~da do ParHdo e d esIiganclo desia forma os miH
t!3ntes do P~rrjdo duri~ das frern;es moss iV5S de luta 
!egal em defesa dos inte resses e:con6wicbs dos traba 
Ihadores e de ediJc'St;ao pcHtica di!ls mass$s, que sao 
os Sindicatos e organ j z5~i5es mess ivas (co!ed ividade51 
coo peratives , DSSD c: il;;oez , -etc) . Proced mHfo de-stu 
forma , nos naD e clucb mos 0 5 rniWcli1tes do Parti do d en ·· 
YO da fi cl el idad e aos pdncfp los le ninistas de ligac;ao 
com as mass:as - 8stejarn e!as Oi'l ide estiverem - fi· 
!:em os .:)ssim um tr(: ba!ho dese cluc:ltivo iun~o do base 
c o ~osso POi·tido, 

,EsqLiE(CCnCO os p rincipios Len inis~as e os e nsj;jamen ~ 
tos e experienc ias do grande Partido Com u nis ta da 
Uniao Sovie ti ca e do movimento o pera rio internatio
nal, nos deixamo5 isolar, ern pa rte, 0 nosso Partido 
da:s mass as e negamos a po!>s ibHid.ad·e de anten d i 
mente e negociat;ao com as o'u tras for~a s da Opo. 
sl~ao Democn3tic.3 na iuta comum cc.'ntre 0 fas cismo, 

Nos cc locamos 0 problema dB unl< 'a r.i e anti-sa la za
risla d uma forma teo fe chada que s o aceitavs 'mos a 
uni dad e l1 1J rna unica base orgQniza ti?a ~ 0 M~'N,D" ne.
gando assim a possib ilidade d e outra3 pessoas q ue 
nao es tivassem infegradas nos objectiv~s e melodos 
d c ectuac;:ao destc Movlmento se unirem e actuarem, 

dando de,la ultima forma Uin earacter Ina;s largo c!! 
representa ~i v o a unidade de acc;:ao anti·salazarista e 
a barca nd o nela elementos de outros partidos demo
cr~l'icos e correntes anti-fascistas. Por outre lado, re
c h3 ~b m o.3 s!s~ematicamollte a negocia~~pJ ~ urn en· 
tendimen!o com to das as pessoCis ho nradas que ~i· 
nham inc c r.1pr eensoes seb re a verdadeiro objectiv~ 
do Pado do Atlantica, 0 que privou essas ;p,e ssoas 
da nossa ajuda educadora a da sua colabore ~ao or
g an iz a da no movimento , anti·saliJzar ista . Esta fuga a 
[ufa de rna!l 'sas e a unidade co rn ouhas for~al, d3 ixou 
os comlJnis tas e si:11!Jsrizantes cOjnunistas quase iso la~ 
do s na lufa e 56 ve io a 5el'v ir 0 fasc ismo e os im pe
rialis ts!; estrangeiros, que &<;s lm fir:eram com a s ma os 
livre" pars continuarem i) op rim ir e a exp lo rar 0 po 
vo paltugu€S. 

(Sob uma fraseologia , ~e esq u ~ ,da e urna a·git3~ao 
irpJad a d0smassas e lim· bocad o declamat6ria, n6s, 
c6munistas. enganamb·rios a nos proprios, escondemos 
s q . nos sa Partido e), cltisse operaria, sem d isso nos 
termos apercebido, "posif5es de tundo cportunista, que 
'im porta ago ra analisarmos e' c~mba tGrmos com toda a 
e~crgia, 

Neo proourandc por looas as formas possiveis .. d u 
ca'j e mobilizar para a luta anti-sa lazarista oS em de
fe sa da paz 0 maior numero possivel de pcr rugueses 
'ho nrado5, fug!ndo a rea ! ize ~l::o de ~ar efas diffeeis e 
mais c o m pi ~xas, que nrquerem muito _€s iudo e tada 
po Htico, muita pers istencia e firm eza poWica por par
te de lodos os milita ll les do Parli::!o . nos pr eiudi camos 
as~ im a !:..I ra do povo po ri ugues pall! sua l iberta~a Q 0 ' 
~e3 pondemos as atHudes an ti-u nlda de de certos did· 
gen tes e partides demo cra Hcos cern pos i.;5es quase 
idenHcas , Es tes po si~o es s cctarigs e falhas de con fia n~3' 
nus nlessas trouxeram graves p r ejuizQs a lu ta emanci .. 
p odora da c lase opera ria e do povo portugues e 
en frequece ra m polilica e oq;lani ca rn en i'€ a ~Bc~ao , 
o";I)nla0013 e mo bilizadora do Partido n6 vida po li- · 
tic-a nacic nal. 

A \fl." Reunia o Arnpiiada do Comile CEntra I pos " 
rnj' e combateu' co m er.el!.fJioQ 0 s'ecta rismo exisi~n~e nas 
fjl ~ira s do Partido e, Co:hl ela, u ma vira ge m f- e ope·· 
r ou na actuas;:ao do P·srJid o . N Bo nos iludamos po~ 
nom; 0 sectarismo /l ao estd ce/lcido /las filei 
ras do Partido ! Muiic s camaradas ain da co n~jnlJam 
a e!iconder, sob um palavreado d e eS'q uerda, posi .. 
~5es abertc;mente op::>r fU'nistas . 

Quando cartos eama radas ne gam vcntade de lutar 
a class e opel'ill'in e as massas, ta is cama radas reve 
lam fa lta de conf i8n~a ns' ~h)'sse op~jer.tb 'e ~ na s mas
sas , "neg am a p r inci p<)'1 cc racterfst;ca dos .,~ co.fnunista s, 
que e a con fia n~a il imitada nas massas e, em parti· 
cul a r, na c lsss e o pe n§r ia , e c: aem ' no oporrunismo . 

Quando c er ~os camaradas ' negam vor'!tade d e lurar 
a05 op e larios de sua empreia ou de suo 10 -
calidada, quand o faJam depreciativamen te dss 
classes trabalhado ra s, di z endo que es~as s6 que
rem (bola e vi/lho " , quando d izem qUE) os 
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-2_. .~. Mll ITA .. t' __ ,;...._~~ 
bUlros nao querem I IJ~ar porqua le;n mSdo, esses CQ- cia e f irmtZil sarenas na Gdifi~ac;50 da unidad'e com 
rnarada3i escon de:n co m fra ses eS':Iuerdistas pos it;oes as massas e com uS ou~ras for<;as C; em ocreficas. 
oportunistas, pais S80 E:les e n8::i as massas qua Na medid4l em que certos milita ntes e ,simpatizan 
mostram nac compre 'ander o· I'levolucionar isrno do pro. tcs d o Par tido, em n ome da unidade, tomaram posi
letariaso e a disposic;ao de l u!a do "Ossa Pavo , co m- ~5es de inferi oridade polHi ca perante ou tros d emo
p rovados com milh ares dl pequenas e g rrJ ndes luta s. cratas e fon;::as democrAticas , deixara rn que 0 nossa 

Quando cedos c8maradas negam qu e as democra- Partido flca,sse oeu lto e que a sua voz se nao fi zesse 
tas da sua terra possam vir a aC90es de unrdade com ou vir~ tais camaradas c airam em posi~5es d e direita 
eles e, por is:;~ , f:>gem ao contac t!) com esses dem u - b3stante perigosas e na o servi,am assim da melhor for 
cratas e a c onversa~6es pe rsiste,i'lL;~s, tais camaradas rna a co usa d a unidade , mostraram qu e r.ao compre
escondem sob a forma de posic;6-::s ~e esquer da ~ ma eQd f! ram que nsgociar, chegar a um en~endimento, 
at itude opor tunLlj ;3. anti·len inisi'a, pois fogem ass im e;:ig e c oncess6es da ambas as pa r tes e nao de uma 
0) um trabalho por vczes dlfici l, ao mesmo tempo qu~ s6 delas, como neste caso parece que sucedeu . 
negam desta fo-rma v 'p0::iSibllijade d o Pi.l r tid o d a clas - A qu e les camarada s que, , per~nte os primeiros pas
s.e" opera ria a tr3ir a t.;n idade de ac~ao elemento s de scs d ados pe lo Partido no terreno da unidade d e a e
pequ ena e Media bU!"l]tJesi,a e das cla ss es medias, 0 ~ao com out ras correntes e partidos democrttlcos, se 
qu e es ta mais do q ue "rovari o na vida reol. apressaram a ft::o nsidera. como moribundos ou ia cada 

Po r ou tro la d o, embors, di zrando -se de aco rd o com veres os movimen tos de unida de exis te n~es no;) pais , 
a orientar;:ao do Partid o , ha ai nda muitos c-OJ rl:c;"51 das qu e revel ara rn manifesta subslimac;aa pela camb atividade e 
nada fazem de c oncreto para 'levar a pratic.a .essa orien- pureza dos obreiros desses mov;mentos , esqueceram 
ta~ao e que oferecem, d~!:t.') mane-ir.) , urna :-e.<: i sten - quanta IhE's deve 0 povo portugues, a s ua real influ
da passi .. a as di l' £·:trizEs do Pa rtido . r s~o prove que encia nas massas, mos traram es ~a r dispos tos a sacrifi car 
tais camaradas 'n50 cs150 in teiramc:1te in tegra d os na e a i:bandonar uma rea lidade po!itica viva por uma 
linha do Partido e r.ao venceram ainda eertas posi· pe ;'spectiva que , emboru muHo rr.ais vasta e dedsiva, 
C;Of2S sectariDs. .j ;:: nao pa$sava~ n o ent~ n to, ainda d e urna espe ran c;a ;>a-

Ta;inbem hi] cflr.la ruda s que , tendo·se vicia~o po r fal - fa 0 nosso povo e para n6s, ccmunistas. Esses c ()ma· 
ta d.e yjuda num treba lho p a rtid£l r io I~chQdo , sedario , rc.. G .-~ 5 e~ qu ecia m que e com as pequenos ribeiros q ue 
i..5 0 1ando-,so das mass as qU2. cs ce rcam, ficam por is· se ,fo rmam as g randes rios. 
s o m~esm{) parados e dao mostras d e ni:lD, co mpreen· Aqueles camaradas e o rganism os do Partido qua 
d er 0 que 0 Partido espera delcs no momento prescn- viram s6mente as suss Dtens;oes para a unidade pelo 
te , continuando a rea li zer 0 mesmo trabalho bu ro· topa e que relegaram para urn plano ma is secun da 
cratico anterim', incapazes, ate 8gora, de sa irem do rio a unidade com as massas , as acc;oes de massas 
ramerra o a que se habHueram. (como sucadeu , po r exemplo , nas comem ora4Yoes do 
, f inalmento , hi! basta n/as camar3das que procu ra m 5 de Oulubro), fogem il ep lica ~a o justa de Hnhe do 
justifiear 0 seu sectar ismo, 0 seu i solamen~o, com a Pa rtido e podem arrastar nos seus sectores 0 Pa rtid o 
repressao fa scista. ~m primeh'o fuger , a li g a~fSo do:. para desvios de direlta pe;-igosos. A unidade pela ba· 
militantes do Partido com as massas, com os trabal ha- se, a uni dad e com todos os Irabalnadores e pesso83 
dares e democrs~as h.:mra d os, longe de I'razer maio - honradas, a unidade das mas sas, e a fundamental, pais 
res perigoz, an~€s defende melhor a acc;ao desses e ela que da forc;a e dinam ismo a o movjmento an ti
milita ntes , que se idt::r.i'Hica e confunde ussim com a salazar ista , ao m&smo I'empo q~ e fOr.'len ~a e propicia 
B'Cc;ao das maSSOSi em s?gundo l:.JgJr, "ais camaradas e un ida de pelo to pe, e csta, p or sua vez, a unidade 
esquecem qu.e 0 Partido e uma organi~:N)~aO revo lu - rias massas. A unidade naci onai a nti-sala za rista so se
cio ntria do p rol etariado , que exige por is£o dos seus ra !:Ima un ida:Je comba~iya e opera nte quando fo r im
mi litantes vontado de bfar e espfr ito de socrlficio. pulsianeda pela unidade da s massas, quando a clas .. 
Se quere mos fugir a e~ta realidade,. d esviamos 0 Par- se open3ria, os campone$es , os intelectuais, a peque
tido dos seus fins e cefmos em concepc;oes es~ranha5 na e media b urgues ia da ci dacl e e do cam po , estive
a urn Partido revo luciona ri o Merxista -leninista, cD i- r em unid os e o rganizados. [sto significD que a forma
rncs no piar opor~U ni.Hi\o . ~ao imediata de ' co missoes da unidade na b ase e 

Devemos tamb (~m ass,inalar urn factor muHo im po r- urns i's refa fund amenta l, que sem elas na~ criarem os 
tante, que muHo I\~m contribuido para que 0 saeta- as condic:;5cs precisaz para se criar urn forte mov imen
r is mo tanha sido ~omado , por vezes, como uma ma- to na c ional de un idade anti-salaza rista. A unid a de das 
nifesta<;ao de rcvu lucionorismo e d e ccmbo ti vi dad e: masses , a unidade pe la base e 0 ractor d ecisivo. 
referimo- n os aD baixo niv€I' ideologico dos quadr os Para for talecer e a largor 0 esp irHo de un idade em 
do nosse Pa rt ido e ao seu verdar poli tico (de que lo d e e Partido impoe-se que 0 problema da unidad e 
e!as nao seo os principa-is responsaveis, ma s sim a .un tj-salaza r ista sejB amplamente discutido com rodos 
nossa substima~ao da imporlancia da ~uta na frente os militan~es e simpatiza ntes, qile estes compreend am 
id eolog ica), E,te verdo r po li tico dos noes os quad res claramen te os obiectivos d ~ nosso Partido" se lan
e 0 seu baixo nrvel" ideoJogico deram jtJ origem d c e m auda ciosa e persjs tent~msnte na sua materia liza· 
que tenham surgido desvios de direita e de e.· s quer~ a ~a o. A discuss50 dos info rmes dos cemaradas Am ilcar 
na a cc;ao cO il duzida pc los comunis ta s no seu con tac- c Gomes it VI.il Re~niao Ampliada do C. C . , sao 8S :ba -~ 
tp com o s elementos de aurras correntcs politicQs e ses indispensaveis para a elevac;ao do nive J pbliHco 
partidos . e organizaHvo do Partido a esca la das suas neoess i· 
. Na medida e m que os inilirantes e simpatiza nles dades de actua~a o no plano na cional. Essa discussiio 
do Partido responderem a atitudf!s me nos ius~as d,e em ceda organism o e c om cada mili tante n50 pode 
olguns democratas modera d os co m plolsiyoes de hosti- S6r uma disc ussao vagC:1 e a b!J tracta, uma discussao .eca,'" 
!idade mais ou menos idemti c as, na .medida em que demica, mas sim uma disc usseo estre itamente ligada 
se esqueceram que esra vam a tratar com pess oas as condi~oes concre tas em cada sector de adua~o 
~~e pensam e i'l cLJam de forma diversa de nossa, e tendo e m muHa conta as acc;oes de m13ssas e a liga 
IB IS c·3 mara da s re v ;alura m felta de fade e 1 e malea- ~ao com as massas. 
biHdade politica, pretenderam mais im~or as SUBS S6 urns iusta linha no terren o da unidade anti-sa le
ideias e metod os de actua~ao do que CDnVencei ·zarista permi t1ra BO n osse Parti do vencer n3pi damen
e transigir no que nao era f'undam sntal. Est..) r',e.o p o-' te todos os ob5tacu los que iraQ d e certeza surgir na 
de ser, na verdode , a pos i ~a d-dos comunisr3s no mo- edifi cac;ao de u,m poderoso mov ime nto de unidade 
menta presente. 0 que 0 Padido esoera de cada nacio nal anti-salazaristo e cond uzir co m seguran4Ya e 
mititonte e fi de lidilde inquebra n t'avel 'a os principio ,;; firmeza a povo portugues p e lo camin ho da sua libe,
c, ao m~smo tempo, espirHo de negociac;::ao, persisten- ta~ao r.acio nal. 
~~~ "'~~8IIIiil'iiIII::"'...!i"""~!';"~-___________ ""'= __ ~ 

o SECT ARISMO 
~ ~ Ah sectarisIllo satisfeito co nsigo pr6prio ' " 0 sectarismo satisfeito com a su a eslieiteza d ou tri r,& 

~, ria, com 0 sell divorcio da vid a rei1l d::ts massas, satisfeito com os seus metodos simpl is tas e . 
que reso l ve os mais complexos prublemas do movimento du classe openiria lla base de formt:.. 

las decalcadas - 0 £ectarismo que afirma · ... saber tado» e que julga desnecessario aprender com as 
.l1a3SaS,1 com as liyOe3 do m.o'vinl ento dos trabalhadorc"i. Em resumo, 0 sectalioismo para guem, como ele 
Q'forrio afirma, as mo n t auhz.s !laO passam de simples ped '-as da· ca!Qada) • 
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A realiza<;:ao da VI." Reuniiio A mp li'lds do 
Comite Central representa um'! vit6ria da 

maior importilncia politica para 0 Partido. 
o primeiro facto que lmporh assi nal8r e re

col her cerno experienc i~ e 0 criterio de direc,iio 
colectiva qu~ presidiu a prepclrH,aO da VI." Reu
nliio Ampliada. Os problemas aii discutidos fo
ram 0 fruto da discussao colectiva que a Direc
CaD do Partido fomentoll llao. so entre qs cama, 
radas ao Comite Centra l e dos organismos com 
postos por funcionatios, como de orgp-nismos 
i ntermedios e de base. 

fiavia meses que se vinh:lm a discutir no Par
tido e eram assinalados os erros de caracter 
sectario que estavam a impedir a realizaciio dQ 
linh3 do Partido sobre os problemas de Unida
de. Ds mesma forma se viuha tambem a iuten
sificar a discussao dos problemas de organi za
c;ab e a assinalar as erros de caracter sectario 
(jlJe impediijm 0 fo.rtalecim; nto do Partido e 0 
estavam a desligar das massas. Apesar das de
fici~ncias verificadRs, cuja ori;,!efn esta na faIta 
ue Vida polftica e organica que criou fundas ,ai
zes no Partido, foi este tiro de trabalho de di
J ec<;ao colectiva, aplicado it escala do Partido, 
q lje abriu 0 caminho 11 VI," Reun iiio Ampliada 
para, ao mesmo tempo que assinalou impor t?n
tes t;,d tos nalguns aspectos da actividade par
tidpria, criticar ~s pr incip:e:is defici encias do 
U0880 trabalho, preconizar a s justas medidas 
para 0 combale ao sectarismo, para a criar;ao 
de uma 3mpla F repte l'jncional Anti-Salazarista 
e p3Ta a rectifica<;iio dos nossos erros no ter
r~no da organiza<;iio do Partido. 

A discus£ao n8 VI." Reuniao Ampliada corres
pondeu, no fund amental, 11 discussao havida an
teriormente nos orga nism os do Partido. Este 
trabalho de di rec<;iio colectiva representa 0 co· 
me<;o da rectifica<;ao Prlltica de erros que se 
vinham a cometer, CGmo a e1/cessiva cemraliza
<;ao das tarefas e 0 deficiente trabalho colecti
vo de direc<;ao. Este comer;o da "pl:ca<;a o do 
principio leninista da direc<;ao colecti va , s inda 
muito insuficiente por moti"os Gonspiralivo,s, e 
porque e ainda forte 0 vicio do trabslho sects
rio, representa uma viragem nos metodos de 
trabalho do Partido e revela 0 esforr;o que se 
fez para, mesmo nas coudi<;oes da clandestini" 
dade, fazer viver em todo 0 Partido 0 trabalho 
de diree<;ao colectiva, a democracia interna e a 
critica e auto·critica. 

" * :I: 

No que respeita ao capitulo da organiza<;ao, a 
VI-" Reuniao Ampliada sujeitou a uma viva cri
l.leR e auto·critica as graves defiuiE;ncias do ,tra
balho de organiza<;ao do 'Partido e pre~onizou 
imDo rtantes medidas para ;o seu fortalecimento . 

Verificou-se uma vez mais que grande numero 
de camaradas de organismos intermedios e das 
celulas vivem fechados sobre si proprios, nao 
reunem e por isso nao di~cutem os problemas 
do Partido e dus mas sas trab2ihadoras. Verili
cou-se t ambem que a falta de vida politica e 
organica enfraquece, 0 Partido ,e e 0 resultado 
do sectari ~ mo nele existente, desliga-o das mas' 
sas e impe de que a sua Iinha politica seia leva
da it pnitica. 

Uma das irr.portantes /hc"cl idas preconizadas pela 
VI. a Reun iao Ampliad a para se r-evig ora r a organiza
c;:ao do Partido e que rodos os org-anismos interme 
dios e as cel ulas passem a re unlr com .. 'egulsridade 
e le¥em a pratica nas suas reunioas 0 prin cipio da 
direc~.a::> c ':> l e c~iv .1). do d€mccr.:lcia interna' e da crlti· 
CEI e outo-cr itica, t.ornand'o·se desta fo rma c rgonis ;nos 
vivos, com vic.:J politica e organica . 

Esta importante recomen da<;ao ela VI, U Reu-

por GOMES 

niao Ampliada do ,Coillite Central deve ser 010 , 
t ivo de larga discussao em todo 0 Partido, pa
ra que tOGOS n()s, militantes comunistas, com 
pr eendamos 0 seu r eal e decisiv o valor para .Q 
fortaleclm~nto do Partido. 

A primeira condi<;iio para que a justa orienta 
<;ao da VI." Reuniao' AmplJada seia levadfl' it 
pratica e operarmos uma vin=Jgem no estilo de 
trabal ho ' de organiza<;ao, nqu idando os metodos 
sectario s e pessoaiistas de actua9ao que exi~,tem 100 
(lartido. 

Ha por todo 0 pais muitas empresas e locati
dades onde 0 trabalho nao estil estrl1!uraclo, is
to e, os camaradas nao pertencem a qualquer 
organismo e 0 contactc entre 8i e com 0 Parti
do e realizado na base de cqntac tos individu
ais, 0 que da lugar a trequentes e perlgosos en
contros de rua, a maior parte deles improduti
vos. 

Este estilo de trabalho individualista nao po
de consolidar a unidade inte rna do P3r,tido: 0 
debate de ideias rjao e possivel e, quando 'po;' 
vezes l1'i divergencias de opiniao, os camara 
das imprimem um cunho pessoalista it discus , 
~iio, alh cio ",os interesses do Partido e prejud k 
cial a sua L!nidade. 

Todas est~s deficiencias pod em e devem ser 
rectificadas. Mas a rectifica<;ao na pnitica das 
nossas deficiencias no terreno da organizar;ao, 
s() sera possi,Vel l1a -medida em que todos n()s, 
membro's do Partido, compreendermos a neces
sidade vital para 0. Partido de estruturar a or
ganiza<;iio e Ge todos os seus organismos re 
unirem re,\lularmente e discutirem os problemas 
vivos do r-artido. das massas e da Na<;ao. 

A Vl.a Reunii'io Ampliada respondeu a essa 
necessidade, satientando que e fundamental e 
decisivo para 0 fortHlecimento da organizacao 
do Partido que cada camarada aplique constan" 
tementc na sua actividade 0 metodo de direc
<;ao colect iva, da democracia interna e da criti
ca e auto-critica. Uma vez assimilado 0 espirito 
e 0 conteudo destes principios leninistas, todas 
as diliculdades ( milhentas vezes apresentadas 
como razoes que impedem a estruturacao da 

,organiza<;ao e 0 seu born flll1cionamento ) serao 
venc!daa. 

Apesar de hi ter n3ssado algum tempo sobre 
a r eaJiza<;1io da V/." Reuniao AmpJiada, siuda 
nao temos exemplos fecundos que nos provem 
que a orientar;ao preconizada esta a ser levada 
Ii pratica. Con tinua a prevalecer 0 estilo , de 
trabalho ind ividualista. ReuniOes de quadrc:s e 
(Jutras Medidas do mcsm(' tipo aprovadas pela 
Vl." Rellniao Ampliada nao estao, salvo raras 
excep,oes, a ser reali zadas. 

Ha camaradas que afirmam haver dificuldades 
em efectuar reunioes colectivas por falta de 
lo ca is para a sua rea1iza~ao e pOfque os cams.., 
radas das celulas resi stem ' a ir, com regu la rida
de, as reunioes, Ao colocarem assim 0 pr oble' 
ma, o s camaradas nao abordam 0 fun do 'da 
que stao. 0 fundo da questao esta em que os 
proprios camaradas co ntroleiros nao com preen -
dem a imporWncia do trab3 1110 colectivo e, ha 
bituados a 11m trabalho in ui vidualista e com um 
cunho acentuadamente prnticista e rot in eiro, 
nao fazem tudo pHra co nvencer os camaradas 
da 'importancia URS r-eunioes e para procufaf 
ali de~envolver neles ' 0 amo r pelo trabalho co
lecti~ o. 

A experiencia dO .:510SS0 Pcrtido ccntradiz a . 
o.oi niao de que os camaradas das celula s e ou 
fros ,orQ31lismos de base se recusam a reunir c 
a desenvoiver tarefA~_ Celulas que viviam en ' 
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cerradas na slIa propria carapac;a, el1contrar~m 
local apropriado para relloir regul ,: rmente e 
passaram a ter vida pOlit ica quando 0 cnmara 
da controleiro soube desenvo]ver iunio dos ca
maradas uma iusta actividade organizativa, ba
seada na aplicac;ao do metodo da direcc;ao CQ
Ject ;va , na critica e auto-critica e na dem oc ra
cia interns. 

!iii ainda camaradas que realizam com rpgllla
ridnde reunioes r:olectivas dos organismos que 
controlam mas, ~pesar disso, esses organismcs 
sao tambem organismos fechados e sem vida. 
Is to sucede porque os cama,adas controleiros 
nao imprtmem uma iusta orientac;ao as reunioe s . 
Fazem longas interven~oes de caracter abstrac
to, mal ouvem os camaradas dos orgnnlsmos 
e encerregam·nos de tardas imprecisHF . nao 
descendo ao pormenor, (> que muitas vezes e 
Imprescindivel para flllldliar os camaradas a rea
lizer 0 seu trabalho. 

Este estilo de reunii'ies, que tam bern leva 0 
o selo do individualismo e da ausencia de tra
balho colectivo, nao pode dM os frutos deseja
dos. Por um laao, leva 0 proDrio camamda con
troleiro a de screr dos resultados do trabalho 
colectivo e, por outr~ lauo, cria nos camaradas 
Ilimples a ideia de que as reunioes de pouco s e r
vern. Cria'~e assirn uma s ituacao que impede 0 
desenvolvimento da organiza~ao do Partido nHo 
tanto por ~llipa dos camaradas controlados mas 
por incompreensoes do camarada controleiro. 

Aqueles camarada s que sobrepoem EO traba· 
lho de d irecc;iio colect!va a·acc;ao individualis
ta violam um dos principios fundamentais do 
?a rt ido e prejudicam-no grfivemente, pai s as 
resoluC;1'ies tomadas sem uma previa discussao 
colcctiva SaO sempre unilaterais. Sempre que 
~squec; a 0 principio da direcc;ao colectiva, qual
Iluer camarada, por mais esforc;ado e dini'ur:ieo 
que seia, nao c0nseguira exitos cluradouros no 
seu trabalho nem podera consolida-l o e gflrantir
-1 he a continuidade. Um exemplo bem recente: 
l1uma localidade, 0 camarada X resistia a estru
turac;ao do Partido e era ele que resolvia e 
realizava todas as tarefas. Este camarada foi 
obrigacto a sair da localidade sem poder apre' 
se ntar os camHradas que controlava, 0 que oea
siona dificuldades para rea tar a ligac;ao e reor
gan izar ali 0 trabalho. Se 0 camarada X tivesse 
estrutllrado ali a organiza<;ao e aplicado 0 me
todo de direc<;ao colectiva, 0 Partido poderia, 
fl~!ase sem quebra de rilmo, assegnrar a conti· 
nuidade do trabalh o. 

Imprimirmos, pois, a toda a n08sa ac tividade 
os principios lenillistas da direcc;ao colecttva, 
da democracia interna e da critica e auto -criti
ca e a primeira condi<;ao para 0 fortaleci:nento 
da organizayao do Partido e para a sua Jiga,fio 
com as maSS3S. 

A aplicac;ao degtes principios nao di,ninui a 
res ponsabilidade pessoal de cada carrarad g. Pe-
10 contrario, eleva-a, pois os camarad'1s sentem 
Hue, no desempenho do seu cargo no Partido 
ou nB realizac;ao das tarefas que lhes foram con' 
fiadas, tem 0 apo!o do colectivo- Isto leva cada 
camarada a sentir -se mais respon savel pela re
alizac;ao das suas tarelas e a imprimir-lh e mais 
vigor e combatividade revoluciomiria. A aplica
CaD destes princip ios leva ta:nbem cada camara
da a sentir'se responsavel pela actividade ge
ral do Partido e a participar mRis directamente 
na discussao e solUl;:ao dos prublem as de, &,,11 
sector de trabal)lO. Numa palavra: estimula a 
Ilctividade e a in!:iativa dos membros do P.u· 
tido . 

* 
:j: * 

Em cada reU1llaO devem sa distribuidas tao 
refas praticss a to d o~ os camaradas, de acordo 
com l?S possibilidades de cada um. Os camara
das que tern menos experiencia de trabalho pta
tico devem ser auxiliados pacientemente, com 

explicac;ocs de pormenor, para poderem ohter 
bdtos na realiza,ao das tarefas que Ihe foram 
distribuidss. 

EM cada rcuniao, os camaradas nun ca se de
vern esquecer de averiouar se foram e como fa' 
ram leva dHs a prittica as tarefHS Que 0 orga!1is
filO distribuiu n~s reunioe~ anteriores a cada 
da urn do~ ca mara das. Este comrok de o:acu
<;fio das ta refa s em cad a ponto da ordem de 
traiJalhos , alem de ser in dispens8vel para 
na ,) dei~;1i mo:'rer as tarefas sem Ctleg~rem 
B ser realizada~, p£!rmite que cada caman:da 
compreenda melhor qual deve ser a orienta
c;ao a seguir para 0 prosseguimento do trabalho 
e que se encontrem c cl~ctivamente os melhores 
prucessos pa ra veneer as dificuldndes que se 
lhe deparam na realiznc;ao das suas tarefas . 

A preparac;ao da ordem de trabalh(. s , isto e, 
a escolha dos problemas a tratar em cada reu . 
n iao, deve metecer· um cuidauo especial ROS 
c ~i m Hradas controleiros . eaC.H urgnn i smo tem os 
'ens prob lemas e speclfie os e , por isso, nao po.· 
der ser levada uma ordem de rrabalhos igual 
para todos os organismos do mesmo comite re
gio1'3l, local ou de empresa. Po r outro lado, ela 
clev:~ tambem ter em conta as possibilidades 
dos camararlas de cada organismo. !ia celulas 
do Partido compostas por camaradas que quase 
l1ao te m. reunirto e que, por isso rnesmo, nao 
sentem Binda a nec2ssidade ele se erectuarem 
reul110es muito clemorad as _ Seria urn erro levar 
para essas r eunioes ordens de trabulho com 
numerosos pontus ou fazer lon gas interve1190es 
que tomem a maior parte do tempo. Se, pQr 
exemplo, u ma reunUio duma cel ula de empresa 
composta por camaraJas que nao compreendem 
ainda a llecessidade de efectuar reuni6es muito 
demoradas con seguirmos, alem de tratar dos 
problemas mais importantes dos trabaE:adores 
da empresa, efectuar a leitura e dbcussao co
lecti vas de urn a rtigo d.o ( Avante » ou do ' lvii
litante» e discutir os problemas da empnesa, 
tomando resoluc;oes para uma acc;ao con creta 
de massas, podemos estar certos de que r eali· 
zamos uma reuniao proveitos!j para 0 Panido, 
para os camBradas e para B classe trabalhado
r>l • 

A reaiizac;ao, de inicio, de reunioes simples, 
deste tipo, atraves das quais os camaradas se 
eduquern no trabalho de direcc;ao colactiva, e 
uma importante condic;ao para 0 aumen to da ac
tivida cle dos organismos que ate ago ra t em es
tado fechad os sobre si proprios_ Nas condic;oes 
actueis do nosso trabalho, este e 0 caminho 
rna is curto para a elevac;ao do nivel de t ra ba· 
lho desses orga!11sm j)s , para vencerem r~pida
mente 0 estado de paralisia em que s e encon
tram e estarem em con di <;o es de veneer todas 
as dificuldades. Eles poderao num breve espa· 
c;o de tempo estar em condic;oes de mobilizar 
as massas da sua em presa para iutas econ6mi .. 
cas e politica s de maior envergadura. 

Se a experiencia nos rr.ostra que as organ is
mos do Partido ~o podem desenvolver uma ac
tividade revolucionaria e criadora justa, apliean 
do na sua actividade os principios da direc~ao 
colectiva, da democra cin in tern a e da critica e 
auto-crillca, necessario se torn a pstar atento 
para impedir todas as manifeste<;oes de carne· 
ter sectc"irio e pe~lsoD1j::;t:=J. p:-lrtanl elas dnl'de 
p3rtlrenl. A ::)aa s as rrHirJtf~6t~,:.;(:es d.e ca ~ av 
ter sectario e pessoalista devemos opor 0 tra
balho de direcc;ao co lectiva, a prati ca da demo· 
cracia interna e da critica e autc-crilieR. Disto 
depende 0 tortaIecimento da organiza<;ao do 
nosso Partido. Sao estes as principais medidas 
preeonizadas pel a Vl.~ Reu niao Ampliada do 
Comite Central para fortalec erm os a organiza 
<;ao do Partido_ A estas tarelas devemos d,,:oi · 
car toda a n08sa boa vontade e 0 me lh c r dR S 
n08sas energias . 

• 'Que as massas compreendam a cada momento que 0 Partido Comuf!ista nc/o tern in teres
ses proprios, especiais, que aquilo que ete defende sao os interesses do protetariado, 

. ~" _ de todo 0 povo 1'/0 seu conilmto" . 
K .. llnine 

GES 
p 
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COMBATER 0 SECTARISMO 
e uma das principais tarefas 

dos Partidos Comunistas e Operarios 
J ' ) ~ ;" ., ;0'.1 ; I 

Leitores de Liege (Belgica); Birmingham (Inglaterra) , Dacca (Paqllistao) ; 
Casa Blanca ( Marrocos), Havana (Cuba) ,pediram a Redacr;cio do jomal < Porama 
Paz Dllradoira, par uma Democracia Popular> que Ihe explicasse a que e a secta
rismo no mODimento comunista e operdrio e par que d'eve ser combatido. Publica
mas abaixo a resposta dada por esse jomal. 

, 
A experiencia extremamente rica do glorioso sinou que e , preciso dirigir com competl!:ncia as. 

Partido Comunista da UnBiD Sovietica e do massas na luta revoluciomitia, educ~i,~las na base da 
movimento Comunista internacional ensina·nos sua propria experiencia politica, to.mar e,m conta' 

q.ue a forva dos Partidos 'Comunistas e Openirios "as particularidades e as condivoes CODcretas deste Ie 
reside na sua liga'Yao inqueb:rantavel com as massas. daquele pais; acentuando sempre que a estrategia 
Cada P;ut~do.' Comunista e Openirio tern por taret"a c a tactica dos Particlos Comunistas devem ser ex .. 
e principal dever, refon;ar as liga<;5es com. as am- t remaqIente maleaveis. Os Partidos devem lanc;ar 
plas rn&ssas popula!"es, estudar; profundamente to- mr.b de todos os me ios e form as de luta s uscepti. 
das as questoes que preocupam os tra.baJhadores, veis de assegurar 0 exito do movimento openirio; 
conbecer suas neeessidades e as1tirayoes, aj uda-}os saber eombinar 0 trabalho ilegal corn 0 legal: ata· 
a formular as suas reivindic~<;oes essenciais, educi- car audaeiosarnente e recuar com sangue frio, de for
los) dirigir a sua luta pela paz, peIa Iiberdade, pe. rna oq~all izada j recorrer a compromissos com diver..l. 
10 pr~gresso e pel a abo.1ic;ao das cadeias do capita- 50S Partidos e grupos; saber tirar partido de todoS" 
lismo. Os Parti dos Comunistas e Operarios execu- os atritos, de todo$ os ressentimentos e desacordm; 
tapJ. estas tarefas{ lutando intransigentemente COll- no campo inimigo; substituir rapidamente uma for.: 
tra todas as manifesta~5es de oportunismo e de sec - rna de Iuta par outra, quando assim 0 exigir a si .. 
tarismo. tuac;ao. 
! 'O sectarismo e uma variante do 'O-portunisrno de Tpdas estas teses leninistas, que foram eonfir:" 
(csquerda" no movitnento opel'ario ; As suas earattc .. madas;pela riquissima experi~ncia do Partldo Comu'~ ' 
risticas s110 a negac;ao da tactiea d a frente tinica po- nista da Uniao Sovietica e de todo 0 movimento Co .. 
pular, a substi.ma~ao do trabalho nas orgEfn' i.7.a~oes munista internacional, valem perfeitamente para as 
sindicais, cooperativas, de campone:ses, de mulheres aetuais condj~6es. ' 
e, de jovens, nas organizac;oes rie anti'gbs corubaten- Neste momento em que os Partidos, Com,unista~ 
tes, nas associa~6es desportivas, culturais e outras e Operarios dos paises capitalistas lutam pe~a' un l .. 
organizac;oes de massas, a substirnac:ao do trabalho dade da classe openiria, peia uniao no 5efo de 'rima 
parlamentar, helD. como 0 desprezo e a d.esconfiaIl~a irente 112.cional das amplas ruassas ' traoalhadb
para com os trabalhadores social·democratas e cato· ras e de todas a~ forc;as progressistas, pel a inde" 
}.icos, openirios de outras opiJlioes politicas e cren- pendencia nacionaL dos seus paises, e indispensali 
tras religiosas e pessoas sem-partido. vel denuDciar fi rmemente a sectaris~o, euidar in ... 
; 0 sectarismo esconde·se por dctnis de frases es- cessantcrnent'e dR : pureza das fileirns do Partido'

trondosas e de urn palavreado (ultra.revoluciouario~~, do reio:h;amcnto continuo da unidade politica, ideo-
porem, na realidade, 0 de9vio de esquerda e 0 com. logica c de organiza<.:ao . \~ 
panheiro do desvio de direita. Os direitistas e os Os Partidos Comunistas e Openirios DaO podem 
cultra-esquerdistas) sao irrnaos gemeos, t~m a meS- aceitar 0 sectaristno presun<;oso, e streito e desli
ina origem social, ambos ocupam uma posi~ao opor- gada da vida das massas, com seus m~toC1'os sumiJ.
tunista, com a diferenc;a, porem, de que os direitis- rics de 501uc;ao para o.~ problemas complexos do 
tas nem, sernpre escondem 0 seu oportllnismo, en· movirnento openirio. . 
quanto.'que oS .esquerdistas sempre 0 encobrem com 
uma fraseologia .:revolucionaria). 0 X l,° Congresso do Partido Comunista da Bel· 

o enorme mal do sectarismo e que ele condl.lz os gica, realizado no fim do ano passado, submeteu os er
Partidos Comunistas e Operarios ao divorcio "'dag ros ~ectarios a uma critica severa, porem justa. 0 
massas, ao seu isolamento e .enfraquecimento} O Par- tohgresso reconheceu que erro~ s~ctarios haviam s i
lido nao pode tornar.se vetdad~eiramente um Parti. db cometidos pela direc~ao do Partido, principal .. 
do de massas que expresse os reais interes- mente no traballlfl sindical. Esses erros manifes
ses do p'1-oIetariada e ~e todo 0 patro tra15a-' taram·se, por exemplo, nas hefiitac;oes ante .) reea· 
lhador sem travar uma luta decidida para veneer nhecimento da Confederac;ao Geral do Trabalho da 
o sectarismo. Sem ista, a Partido nao pod"! fortale .. Belgica.' Embora esta Confedera\:ao seia dirigida 
cer os seus lavos coni as massas proletarias e nao. por homens de direita que praticam uma politica 
.proletaHas e levar a cabo as suas tarefas hisf6ricas. de colaborac;ao de classes, cIa e lima organi.~at;ao 

Desde as primeiros dias da luta pela criayao dum sindica l de mass as no seio da qual as. :Fomti,?ist as 
Partido de no,vo tipo, 0 grande Lenine lanc;ou-se re- devem trabalhar e lutar. Foi salientado po Congres
sol uta mente, tanto contra os direitistas como contra so do Partido Comunista da Aleinauha que a exis .. 
os oportullistas de cesquerda). N"a sua obra ge - teucia do sec~arismo no Partido retardou a reaHzac;ao 
nial cA doenr:a illfantit do Comallismo» ele da unidade de a"l,ao com os trabalhadoies social
bubmeteu a uma critica esmagad0ra a doutrina dos dereocratas) com os trabalhadores de outros parti
«cs.querdistasj, a sua maneira oportunista, auti. mar- dos e siudicatos . 
xista, de abot-dar e resolver as tarefas revoluciona- Os o:rganigu{6s dirigentes de certos Partidos COol 
rias, assim como a sua recusa a desenvolver a tra munistas dd 4 rnerica Latina, bem, como de autros 
halho entre as amplas massas dos trabalhadores . pai~.es capitalist;ts, tambem ~stao dedicando atenva.d 

Ao mesmo tempo, LeDine vincou que a vanguar- a semelhantes erros sectarios que causam grande 
da', sQzinha, nao pode alcan~ar a vitoria. Ele exor- prejuizo ao trabalho_ :qevido it sua ftaca liga~ao com 
t ou 0,5. Partidbs \OmUD!stas ' a . dirigi1e~ a classe as mas.sas, certas organjzay5es do Partido Comun!s .. 
operana e as mas'sas trabalhadoras, a manlerem-se ta do Chile e da Argentjna" . par exemplo, nao con· 
sempre estreitatnente ligados a elas~ Len{D'& escre.. tribuiram suficieDtemente para 0 deseuvolvimenta 
veu 9ue os Par,tidos Comunistas devem estar aptos de umal' ampla luta pel as reivindica~6es dos traba .. 
ca llgarem -se, a aproximarem-se e, se quise- lhadores. , 
rem, a fundir·se com as mais amp las massas Esta aniplamente piovado que ali onde os cornu· 
dos trabalhadores, em prime ira Lugar com a _ nistas substimam 0 trabalho nas organiz.~1ies de mao· 
rnassa proletaria, nlas tambelll COITl a massa sas ou melhor, f;.zendo parte dessas organiza\!oes nao 
dos trabalhadores nao proletdrios) • Lenine en- se tornllm dentro del •• os melhore. defensore. das 
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_6 __ ._. ____ , _____ "ft _____ O_M __ - I~L_I_T_!._!~,~~8""GEl.uaI. IoIS"""~"-_~_~' .~ 
,reivindica~5es dos trtbalhador-es, as fOT/;a s re'2.ccio J conj unto, c~usa grande prejuizo ao seu trabalho. 
DariaS aumentam a sua influencia prejudicia,l , 0 Referimo-nos ao comportaOlento individual dos co 
sectarismo e a passividade de s comunhtas permi- munista:. nos R(!US locais de trabalho au no seu con 
tem as fOfvas rea~cionarias dirigir essas ' organiza - vivio nas fabricas, ofiein-as, escritor ios, herdades, 
~i5es por um camlnho falso, esmagar a luta pelas escolas ou qualquer outro Iugar aude 0 pavo vive 
reivindicac;ces diarias dos trabalhadores, pela 501u- e trabalha . 0 membra do Partido Comuuista que 
.c;ao dog problemas vitais mais importantes , «;:riar ob s · n -ao se nprClxi ma de determinado homem ou mulher, 
tiLculos A luta em defesa da paz. de determinado openirio para the dar a assinar 0 

As organi zalYces e 0 3 comunistns que na.J e s tabe . 
lecem nenhuma diferenva entre as diri g entes soci

,alistas de direita como Guy Mollet e Saragat (trai. 
,do res. conhecidos da classe opera rill. e agentes dos 
incendiarios de gu~rra) e as traba l hadores membros 

,dos Par:tidos · Soc ia l-Democratas ou influen ciados pe
la ideologia social-democreta , cometem serios erros 
sect.irios . Tambem nao Be podem aeeitar as pontos 
d.e vist~ e rrados d <:qu eills comunistas que DaO veem 
p,enhuma di feren~a entre os traba lhadorcs e a~ mas
~~s catolicas em gcraJ, por u rn lado, e os dirigentes 
~eaccionarios da s suas org anizayoes, por Qu tr.) , 

.. 0 IV .D Congress o Nacional do P.artido Comunista 
~ I taliallo saliento u que 0 trabalho eutre as cat6licos 
esta no comec;o, que e acsenvolvido irregularrnen. 
te, que se reveste ai uda de u rn caracte r muito li mi 
tado e que e efechlado com grande timidez. Os c()
.munistas individualment. e as orgauiza95e~ do Pal"
tido ainda manifestam uma atitude prejudicin.l de 
s uperioridade em relat;ao a&e trabalhado res catol ieos 
ou mantem -:ge distantes e inactivos em rel at;ao a cles. 

Erros sectarios s~o cometidos pelas organ izat;5es 
do , Partido, que, pOl' ccasiao desta au daquela cam
lPa .. ha politica, em lugar de urn trabalho paciente e 
sistematico em rela~ao a mohiliza«;ao das massas, 
ten tam substituir as organiza~6es de massas (Com i 

,te~ de paz, slndicatos, etc). Vma tal atitude nao 
cOQtribui para tornar mais 3.ctivas as propri as or 
ganiza~5es de massas, n e m de s envolve a s ua iIl~ci
ativa . 

Acontece que certas organiza«;5es do Partido se 
fecbam em si proprias, renunciando a realizar 0 

trabalho de messas ell se limi tam a uma actividaoe 
de propaganda. Nessas orgaDiza~oes certo~ m em p 
lbros tern a estranha opiniHo de que e necessario 
po~par as for~as na espera de 'l.accoes decisivas>, 
pois no momento pres-cnte <ntio' se pode (aser 
grande coisa> devido ao <baixo nivel politico>, 
do~ trabalhadores, etc .. . Tudo isto e est raIll~o aa 
espirito do marx ismo plenini s mo. Reduzir a activida
de do Partido a uma actividl.:de intern a e a uma 
propaganda abstra::ta de principios gerais, signifiea 
uno acreditar na nece9sidade e possibilidade de ga
nhar a maioria da classe openiria e todo 0 povo tra· 
balhador para 0 moviment0 da paz, para a democra
cia , para 0 socialisma . 

E.xiste uma forma especial de «esquerdismo) qu e., 
nilo abrangendo uma Oll outra organiza~ao no seu 

Apelo de Viena pela unica razao de que ele ou ela 
val it igreja toda s as s ernana s e Ie os jarnais reac· 
ciomirio~i 0 me m bra do Part ido Comunista que, n9 
d ecurso ae u m dia de trabalho na sua fabrica ou es
criteria, nao troca umatmica palavra com 0 seu vi ... 
zinho de tr o;i balho, que e st;) preocupado com as mes
mos problemas que e l e, somente par que aconte-Ge 
sel' esse companheiro u rn s ocial democrata ou ca.to 
lieo e n an e membra do movimento sind'ieal; .o m.em
bra do Partido que no comhoio au na soc iedade :r::e
cr:;;:ativa Ollve qualquer pessoa difamar 0 Part,i Jo 
Comunista e a c1assc operarin e fica cal ado sob a pre
tex to de que <nao hi vantagem em envolver-!5e numa 
discussao co m p e ssoas que nao 'com~reendem coisa al· 
guma>j 0 membra do Partido que quando te muns 1Pl0-", 

m cutos livres, prefere ir ao cinema, a es.pectilcul-Os 
desportivos nu a sociedad e · recreativa se men,te ,em 
companhia de comullistas~ evitando a companhia d,e 
outras pessoas q ue !"ao indhcu-tivelmente honestas, 
mas com que m e <dif ici l conv.ersar>, porque elas 
ne.n sempre compart i lham das n ossas ,opini5es - evi
dentemente que este cOIlJ.unista, de facto, m,uito pou
ca diferenc;a faz dos s.ectari.os. 

as comunistas contamillados pelo sectarismo .ev<i
tam 0 contacto com as mas·sas. Preferem segu-.ir 0 

caminho da menor resi steucia, pais 0 trabalho eo t r,e 
as massas e dificil e e!Xige g.randes esforyos .. 0 me
lhcr meio de verificar a capacidade deste ou daque
Ie cornunist-a, ou desta ou daguela orgauizac;ao do 
Partido no seu conjunto e atraves da sua aptidao 
para reaHzar urn ,trabalho de massa s , para aplica.r 
a politica do 'Partido, adaptaudo .. a as condic;oes locais 
e a uma determinada situac;ao. E precisamente a ac
-tividade intensa dos comunistas e das organizaC;6.es 
d.o Partido entre as massas que permitc por a nu e 
eliminar cern ex ito as tendencias sectarias. As ma~ 
nifestayoes de sectarisrno ~ao previstas , combatidas 
e liq uidadas pela elev8YN.o do nivel ideo16gico dos 
comunistas e da actividade politica das organiza~oes 
do Partido. 

A luta contra 0 s edarism0., contra todas as (orroae 
de oportuuismo, 0 fortaLecimento no plano ideol6gL. 
co, politico e de organizar;ao dos Partidos Cpmull ~s ... 
tas e Openirios dos paise.:; capitalistas z;ta base dos 
principies do marxismo .. leninisIDo s~o ,uma cpndi, 
~ao importante plira 0 ex ito da sua l,uta pel a u.tl:ida ,~ 
de de toda s as foryas patrioticas nacionai s , peia in .. 
dependt!llCia nacional de seus palses, p~la pez e de,. 
mocracia e 0 ~oc ialism o. 

Jl4f§5 Frederico Rossi 

COMR AT EI 0 LIBER ALISMO 
Por Mao T·se-Tung, ' 

Pre sidente d o Partido COMunilta da China 

. N0s preconizamos uma luta ideol6gicp. Ediva 
porque ela e 0 instrumento capaz de rea ' 

lizar a unidade no seio do Partido e das arga' 
nizac;()(;s revoluciomirias, tornan do-as aptas p" . 
ra 0 comb:.te. Todos os comunistas e revol uclO ' 
narios devem lanc;:ar maC' deste instrumento. 

Pon)m.o Iiberalismo renega a luta ideologiea 
e advoqa a paz sen, condic;()es, dando como reo 
sultado que tenha surgido um estilo de traballl(O 
dec.adente, acanhado, e que certos organismos e 
membros do Partido e das organizac;oes revolu
cioniirias tenham comec;a clo a degenerar politi · 
camente . 

o Iiberalismo manifesta·se de varias formas. 
Assin:', se b ern que se saiba ,claramente que 

urn determinado elemento segue por cam i· 
nho e rrado, 0 facto de ele ser urn velho conhe
cimento, urn patricio, urn companheiro de esco' 
la, urn amigo ete infancia, lima pessoa Que rida, 
urn velho colega o u um antigo suiJordinado, fa" 
com .que se nao discuta com ele na base de pri n
<;,il'io8, mas, pelo contnirio, deiNR ·se armstar a· 

'luele estado de coi sas a fim de manter a paz e a 
amizade. Ou entao aflora·se Iigeiramente 0 as' 
sunto, sem procurar uma soluc;ao cabal, com 0 
objectivo de manter a harmonia nas r elac;()es. 
Isto traz como resultado prejuizos para 0 or ga· 
nismo, assim como para 0 elemento em questiio. 
Tal e 0 primei ro ti1'o de Iiberalismo. 

Cair em criticas irrespons8.ve is, em conver
sas particulares sem fazer sugestoes positivas 
aos organismos . Nada dizer na cara das pessoas 
e andar com ialatorios nas suas costas; OU na
da dizer numa reuniao e ar:dar a murmurar de' 
pois Jela . Niio cuidar dos principios da vida co· 
lectiv8, mas apenas rie ilimita da indul ge ncia pa
ra consigo propl io. Tal e 0 segundo tipo de libe· 
ralism o. 

Por de lade as COlS3S que nfio nos dizem res· 
peito directamente; "c:wr "Iue 0 melhor e dizer 
o rr.e nos possi vel a respeito de coisas que se 
sa be· clararnente e s ta r.em errada i ; ser cButelosG 
a fim de salvar II propria pele e ansiaso apenas 
em evit"r /IS CriticHS. THr e 0 t£'fceiro tiro de 
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~a'I 'I'S n 'I Q' ==-C:-!""--,I L I~~~=~=.,=~~=. ~_~~_~J~~~~_~.y~_ ~ impede a realiza,a o das pp.!avra s de ordem e 
Des obe decer a 0:6ens e colocar as opinioes divorcia as or~"nizg'~o{' :' do Pa rtido das mH S' 

jpessoai s acima de tndo. Ped ir d is penses de Ha· sas sob" sua, direc,ao , t uma tendencia extre · 
balho no o rga nis mo e re jeita r a s ua disc ipli na , llJamente pernici os8, 
'Tal e 0 qu"rto ti po df' libe rali srro. ' 0 lib e ralismo tern a ~ UR raiz n o egoismo da 

Ernp enhar ·se em Illiss e dis cussi)es con t ra pon · pequena buri1ue s i? . qu e poe os in reresses pes · 
·tos de vista i ncorr ect os, r.ao no interesse cJ a :' 0 31S em pri meiro lugar , e as intercsses d fl R e vo · 
unidade, aV3 n<;0 ou rr. elhoria do traba lho, mas l u~ao em segun€o lugar, da ndo ass im origem gO 

,ap,enas no interesse de fazer ataques pessoais , libera!ismo ideol6gico, poli tico e de organiza,§ o. 
descarregar 'a bilis, desa fogar ' que ixas pessoai& Os comllnista s que CRem no Iib era lismo o lhanl 
ou peo emar vingan<;a . T al e o quinto ti po do Ii, para os principios do iV1arxismo como para do.
b erali smo, gmas abstractos. Aprovarn 0 Marxismo, mas naO 

Nao dis eutir opinioes incorreetas ao ouvi -Ias, estao preparados para 0 prati car ou para 
(' ate nao assimilar opi nioes contra· revoluciona· 0 pratlcar in tegra l mente; nao estao preparp. · 
rias , mas suporta· las ca lmamente como s e nada dos para F.ubstituir 0 sell pr6pri o liberalis
Jivesse acontecido. T al e 0 s eN to t ipo de libe - rno pelo MarNi pmo, Ess es individuos tem 0 
,ra lismc , Marx i ~ rno mas t em tam bern 0 libe rali smo; a pli-

Nao se em pen har em realizar tarefas de p ro- cam 0 MarNismo para os outros e 0 liberalisrno 
,paganda e 811ita~ao : nao falsI' irs massas ou nao para e l e~ pr6prios. Tem amba's as mercadorias 
as auscultar e procurar saber a sua opiniao, em armazem e a qURlqutr delas dao .o usa q\le 
mas antes abandomi·las, sem se preocupa r com mais Ih es co m'em , Tal e 0 caminho que 0 pen· 
,as su as alegri es e des >!ra ~ a~ : esquec er que samen to de cert:'. s p e s ~oas segu e, 
se e co munis r8 e compor tar· se como s e urn co- 0 Ii beralismo e urna manifestacao de opvrtu· 
rnuni sta foss e um'! pef.soa qua lqu Er. T al eo se · n is mo e esta, f ll !l ri:':ment almente , em conflito 
limo tiDo de Iibc ra li s mc, com 0 Marxism o , T 2m urn ClrHcter pass iv o 

Nao se s e nt ir iud ignado em p . e s en~a de BC ' e. obi ec t i\CHlnCl1te , t('rn como co nsequenci a 0 
c;oes pre judi ci::ds 8 0S interes~ es das maSS8Pj ajudar 0 inirr.i gG ; e assim 0 in i migo congratu la.·se 
nao di s suadir, deter ou tentsr e~clarecer a pes· com a pres ervu ciio do lib erali smo entre n68 , 
soa re'sponsavel por essas a c<;oes, mas, pelo Se ndo esta a natu reza ';0 Iiberalismo, nao de
con trario, permi t ir· lh e que 'f OTl till ui. Tal e 0 ve ra h sver Iugar para e le nas fil e iras da Revo-
.aitavo ti po, Iu Cao. 

Trabalhar com pouco entusia smo , scm qual - Devemos usar 0 espirito activo do Marxismo, 
.q uer plano Oil or i e nta ~ao definidos; trabHlhar para nos sobreporm os 20 libera lismo e a sua 
!Xlr trabalhar e ceL"ar ir a s coiFa s ao sabor da pass ividade, UIll com unista deve scr franco, Ie · 
c orrente; «en{fltallta (ar sacristda llei -de tacor 21 e act ivo, olhando velos Interesses da Hevolu · 
,() sino » . T al e 0 nOIlO 111'0, <;ao como pela sua pr6pri ll vida e s ubordinando 

Cons id e rar·se como ~essoa Que prestcu ser· os s eus int e r es se s pessoais aos da Revoluo;:ao ; 
v i<;os tllerit6 rios a Revoluo;:1ip e da r·se fireS d~ deve sempre e em toda a parte aderir a princi
wet erano; ser iocapaz de faze r grHndes coisa~, pios iustos c tnlVar infatigilvelme"te combate 
mas desdenh s r ES pequenas tareias ; ser descui· contra tO Ga s as ideias e actos inc,orrectos, de 
liado no trabalho e ind olente no estudo. Tal e forma a C:l ll solida r a vida colectiva do Partido 
.0 d ecim o tipo de !.ibe r al is01o. • e a fortalecer os 18<;OS ent r e 0 Par.ti.d.o e as mas-

Estar consciente dos pr6prios erros mas nao sas; e deve·se preocllpar mais com 0 Partido e 
fazer qualquer esfor&o par a os corrigir e adop- com as maEsas do q ue consign p·r6prio, preocu
t ar urna a titude Iib,eral para consigo proprio. Tal pan30-se mais com os out ros do que consiliO, 
e 0 decimo primeiro ti po . Somente as~im pod era ser considerado um co-

Podiamos ind ica r mais a lguns , mas estes on- munista, 
ze sao os principai s . Todos os comuni stas, Iesis e honestos, acti-

Tod os cles ~ao manifesta<;oes de liberalislno , vos e firme R, s e devem un ir para com bater as 
No <eio d3~ nrganiza~iies re volucionarins 0 tende nci as li be-ra listf.s que alguns de entre n6s 

liberalism::> e eN t remarnenre preiud ic ia l. J1: um mostram., ,e para os orientar Ilu ma direc<;iio iils
agente corrosi Yo que rompe a unidade, solapa:'l tao Esta e uma ca s ta refas da nossa fre nte 
solidari edade, Drovoca a in act ividade e o ri gi nR ideoI 6g ica. 
a di bc6rdia, l-'riva as file,iras da Revolu<;ao de 
I1ma ~6lija orgS:1iZ8<;aO e de estrita discip lin a , 
~ .. :ua:u::~ ....... 

(Escrito em Set embro dE. 1937 ) 

os COnUNISTAS PEUANTE OS TRUlU NAiS II!\SCISTAS 
. ._----

INTE~VEN~AO REALlZAOA rOR MANUEL RODRIGUES DA SILVA 
rERANTE 0 TRIBUNAL FASCISTA QU E 0 JULGO U, 

A 24 DE A8~IL DE ·19 51 
Esta e a segunda vez (jue sou p res o , to, eontud o , 

a primeira que cOfl"lp ar e90 peran te urn tri b unal. 
Quando da minha pr imeira prisao , fui , log o ao 

entror na 5£de do palicia, espa ncado brutol mente, to· 
rnando pa r le no espancamento a proprio director, 
capHilo Maia Mendes. 0 es paneamento durou toda 
8 prime: ira nc ~ te da prisao . 

Depo is , ao fim do:! 23 dias de rigorosa incomuni· 
eabi lid ade, fui a tirado Fara 0 Campo d a Morte len
ta do Tarrafal , o nd e pe rma ne ci durante 9 an os e 4 
meses sem ter side submelido a qualquer julgamento. 

A hi .loria do Cam po de Coneentra ~ao do Tarra · 
fal ha-de (ezer.se ~m d ia , Nessa al tura , todos os 
po:'tugueses co nhecerao, melhor do q ue hcje co
nh.E-cem , a vh:'a q,ue levaram e l evama queles que JlI 
estiveram e cs q u2 a ill d3 a !i se enc ::m tr :i! rn. . 

Submeri do s a um .eg im" de traba lho s fOi'r,a d os iro· 
teiramen te d esuman o num clima excepcio nalm ente 
insolubre; sem qu{tli sQ uer m~dicamentos - oem seqver 

~gua propria para se be-b e r - sJi enccnlrcram a 
mode mai~ de tres dezen as de honestos p ortugue· 
ses, muitos sem ju lgamento , outres com as penas 
eumpridas e at e u m que linha sido "bsclvido pelo 
T,M,£'. E tudo isle pelo crime de desejarem urn 
Port ug al independente, demo cra tico e livre d as mi
se r. ia s que 0 esmagam. 

Nesta minha seguncl a pris6 0 pude ver ificur q ue a 
situac;ao dos que se c presQs em nada ~e modifi cou 
e q ue novos metodos mais ref inados, alem dos usa 
dos an terior mente, sao pestes em prati ca pela poli
cia politica para qu e 05 presQs « falem ~> • 

As longas incemunic Bbil idades ( eu es rive ,rigoro
s~men te incomun ica vel durante 99 dias ) , a tortura 
con he c:ida pelo nome de «'esratu3 ;;. I que ccnsisLe em 
ma nter de pre o s p rtas o .s d :jfa .. ~ ~e d ~a3 5~n en _'3r;{(w 
donn ~I', os es"ancatne n\'o~ e as ~'O :' h!t'dS me n) ):) CO\1 -
tinuam a existir. A lem d is so , cria ra m esse monstro 
cQnhecido ge!1.? nome d e (' Conse1ho de Seg l-';'~n t;a ~ 

• ..., ~_ ,,~,::"""i";~1,~ ... "'~':"'::;"~'~'1rL, 
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~ 
__ a_. ___________________ O~M_-_iL_I_i_A_M_T_· ~~~P~C~p~----.. --~--- ---

em que vivinm, mas tambem contra todos o~ que an-.. 
seiam, legHimamente, pel., estllbe lecimento nos seuSj 
paises de governos verdadeiramente democreticos e 
independentes que deem aos pavos uma vida melhor 
e a Liberdade e a Paz a que tern direito. 

dest inado a cobrir a ilegalidacle das pris cos depoi . 
de terminada a pena, 0 que sig nHica a intro du;:5 0 
da prisa o perpetua no nos so PaIs. !sto qu~r dizer 
que a apregcada mo diflc Bl'so nos m.ilod"s de re
pressao se fez nllm sen lido ainda mais de£umano. 

No meu processo ac~ual, abundam as inex.actid 5es, 
as cal·unias, as mentiras mais descaradss: Diz·se no 
processo, por exemplo, que eu declarei 13 policia 
onae residia. bto e abaol utamen!e fa Iso e desa fio 
quem q u.er que sei-il a pro va r 0 c on ~ra r io do que 
afirmo. E .falso que tiV2.5Se dudo nij DHura da mi· 
nha prisao. ou depoi:i qu alqt;er identidad~ qua nao 
fo!.se a min~1 ,a propria, como e falso que ,depois de 
voltar dq Campo de C oncentra ,ao d o Tarrafal na o 
tiv~sse)rabalh~do pels minho. propria profissao, em 
mals do. J.lIJ1" empress. Pods rla prov§-Io se mereces
se a p ena. 

" ) 1 :oj:::: 

F~i Jibertad;> do Tarraf~1 pela lula do nosso Povo, 
ap6s 0 esmagam~.l')to miHtar dos bandid os hHleria nos 
levi} do a cabo pelos g lo riosos exercitos sovie ~ i eos 
sob, as orciens directas do g rande dirigen te do pro
letsl'lado mundial, Jose Stiiline. 

o fim da gUerra, embora livesss libertado para 
sef!1pre alguns povos que resolvcram psssa r 8 escre· 
ver eles praprios a sua hist6ria e serem senhores do 
leu dest ino, nao trouxe para 0 nosso pais, apesar 
de vontade da maior ia esmagadora do, nosso Pavo, 
expressa nas t monifastac;:5es que entilo se reolizara m, 
a liberdade, a democri"l cia, e todos os dir~itos que 
Ihe feram rOl!badc~ pe lo actua l regime que, aberta· 
mente, havia 8poiad o, po r todas as fo rmas, os cd· 
mil)osos fascistas e nazis . 

E in<;!ubitave! que a meioria esmagadora do povo 
portugues deseia, ardentemente, uma mCd ificar;ao 
profunda na sua maneira de viver, uma modific;ar;ao 
da situac;:ao existente no nosse pais . Nos, comunis
tas portugueses , esl·anlos com 0 nossa pa vo. 0 ra .. 
gime aetualmente existente no nosso pais e uma for
ma de domina~ao da grande burguesia reac cio naria 
IigadCl aos trusts e monopolios internacionais . 0 re
gime actual e a nega9ao da propria Liberda dE' " da 
Democracia que nan satisfaz, na o pode satisfazer' as 
aspira·90es mats sentidas de ~odos os patrioias e de
mocratas: A Independfncia, a Paz e 0 bem-estar do 
nosso .Pais. Par isso, Co necessaria uma mudanr;a de 
regime. 

o regime actual leva a efe ito uma politica ·de clas
s o, exclusiva, con tra rio aos interesses da Nac;ao . 

No pltmo nacional a politica do governo e urna 
politic.a de fome, de miseri. e de ruina da,; c la sses 
trabalhadoras que se traduz nos ba ixos sal8rio~i no 
aumen~o do desemprego nas cidades e nos ca mpos, 
na falta de Assistencia e Previdencia , no ana!fabetis
mo, na perseg uir;ao a culturn, no aum,?n~o da pros
litui930 e da morlalidade in fanti l, no au·mento da c ri
mina!idade, etc .. 

Neo sao., ' porem, so os operarios que s·ofrem as 
cOl1sequenc.ias da pclWca an li-nacional do governo. 
A charnada "'Cliisse med ia e ncon tra-se, tambem. a bra
C;os com urn sem nu mero de problemas semelhan ies 
aas que afJigem O~ I·raba lhado res que , eqs O'OliCOS, 
Ihe vai tornando .a ~vida ins lI portavel. ~ i } 

Todo 0 aparel ho do Estedo fascista nao e rnsis do 
qu e uma anna rr.or.;s~ruosa para a rea liza~ao dJa po· 
IilicD de c!asse da grande bu rguesia reaccionariil que 
acumu la lucros cada vez mais fabulosos a cus~a da 
miseria e da fome do Povo .. Q ueisto e verdade pro
yam· no os proprios b~lan~os de algumas em presas 
publicados nos jomais. As C. R.G.E., po r exe mplo, 
tiveram lucros de cerca de 40.00(' oontos; e U.E. 
Portuguesa "presenta um sa ldo de (;mais de 18 .000 
contos, a C.I.P.C . mais de 15.000 coritos; 0 Banco 
de Porlugal apresenlll um lucr.o de 15.600 .. conlo. , IltC. 
E loda esta politica de class'" e realiza da por aqua
les rnesmos que ne9am a e>dstencia duma lu ta de 
clQsses. '; t 

E ius.tamente contra e~te estado de coisas que os 
comunistas portugueses lutam. 

A par dcsta po lHi.::a nociva aos if'lferess es nacio .. 
neis e pcrque sente m fa!l·8r~Jhes 0 ap oio d o povo, os 
gO'lerna ntes actua:s d o pais bU3coram, c ontra 0 seu 
proprio povo , 0 a poio de alguos g overnos imperia
Ii-Stas est.rangeiros , parricularme. nte! d o governo dos 
E.U. da Am erica , cs quais, finda a guerra, se lanc;a
c;aram numa polltic tl deli berada de reClc .. Do, nao s6 
con~rQ os povos que s-e havi~m !ib e r~ado dOl !!srviciao 

Foi a troco das mais ruinosas concessoes econ6mi· 
cas e, incluslvamente, da entrega de parcelas impor
lantes .<10 terrilorio nacional eos imperi~listas anglo~ 
americenos, que os governantes actuais obtiveram OJ 
upoio que procuravam para a sua mal1utenl;ao nOt 
poder contra a vontade do pcvo, e I p/oss egu irem ne. 
sua politica de esp' aga menla de todas as fiberdades, 
de miseria e de odic. . . " ," 

Procedendo assim, os gcverns ntzs actua is enfeu
daram completamente ao imperiali!Jmo estrangeiro of. 
sectores mais import.antes!do ecor.omia nacional. f. 
bern conhecida a existencia no nosso pais de con.·,i 
panhias estrangeiras, como' as «( C.R.G. E. », < Carri::; 
de Ferro), «Mabon,« c.n de Petroleos de Mo, 
9ambique» , «c.a de Urii.nio de Tete>, etc •• E lam~. 
bern conhecidl'l a cedencia de_bases aereas em tem·. 
po de paz, como a das Lagens e da Ilha do Sal, elc •• 

Po r outro 1300, os mesmas go.vernantes atrelaram 
Portugal ao earro do imperialismo amer.icano, por in· 
termedio da s ua participa9ao no chama do «Plano 
Ma rsha l! >, 0 qu~l, nao restam hoi .. duvidas a nin 
guem sobre isso, e urn plano de eJctaviza~ao eco· 
namica e politica dos paises que 0 s!.Jbscreveram aos 
monop6lios americanos. . _ 

Esta po li tica anti-nacior.al dos governanl"s do nos
so pais to'rna-se ainda mais perigosa porquanto 8S" 
socia e~h·eitamente Portugal:l politi:a de 9uerr~ do 
i;nperialisma americano. . .. 

Com ,,[eito, os novos fomentadores de guerra sao, 
em primeiro lugar, os imperialis tas american os que 
se propuseram su bsliluir Hit;',r e a camerilha nazi 
nos seU$ lo·ucos designios de dominio mundial. 

Terminada 6 guerra, os senhores do dolar encon
traram·se na posse de riquezas forrnidaveis e dum, 
potencial incustrial sem preced enles ns historia. Pa- . 
ralelame nte a esta !ituas:-ao, os paises da Europa , 
destroC;ildos, viam-se a brac;as com .05 enormes pro .. 
bl"mlls suscitados pela reconstru9ao. Era nalura! que 
os monopolis ta s americanos vissem ai uma presa fa· 
cil e uma compensa~ao para os lucros fabuJosos que. 
a guerra Ihas proporcionara e que, terminada ela, 
iriam decair. Dai os seus pianos, pretensamente fi
lantropicos, de domina~ao economica desses paises 
e, a trav"" dela, de domina9ao polilics. Esles pianos 
pareci am ·l hes /Bl1to mais faceis de realizer, quanto e. 
carto que, em varios paises, encontraram governan
tes dispostos a trair as interesses nacicneis em pro
veito dos senhores do do lar. 

Esses pianos nao tinham, p' 'orem, em ccnsidera~ao 
as leis da historill. A crise que sobreveio " gu~rra 
e as trans/orma90es profundas verifreades epos, a 
guerra nalguns paises e, duma manei·ra gera r, - a 
transforma9ao operada na Maneirs de pensar de to' · 
dos os povos, nao foram li des em contll pelos se
nho res do d6lar . NaD existe h~ie um 3· pc£soa ho
nesta que nao compreenda 0 verdadf;iro senHdo dos 
pianos americsnos, do mesm'o modo que nao restam 
duvidas. sobre 0 fracasso dess es p ianos. 

Como (mica aUernativa po~a parar a crise que se 
desenvolve, os imperia l1stas am €ricanos 56 veem a 
guerra. Ei uma vez mais, se po de verificar a justeza 
da frase de Jaures: 0 imperialism a trds em si 
a fruerra como a nlivem trds a t empestade). 

o « Pacto do Atlantico > elaborado pelos govern8n
tas do s E.U. e no qual os governantes portuguese. 
participam activamente, nao pass a duma coligac;80 
com fins de guerra agr~ssiva contra povos livres que 
amam a paz. A desenfreada corrida aos armamen
los levada a efeito pelos paises s igna ta rios do Pacto, 
de que os Es ta dos Unidos sao as principais mo tores, 
ao mesmo tempo que sa esta ref!ectindo no abaixa
meni·o geral do l1ivel de vjda d os pavos desses paf ..: , 
ses a quem ~e pedem todos os dias novos sacrificios,' 
avo·luma cada vez mais os perig os d e guerra. As ra:-"' 
quezas fabulosas que ~ao j n·,· ~?- s(: ():; .., nos o(~amento§ 
de guerra tornam mais pc':J res : 00 05 os pa i::: es e tc .. 1 

rao como :con ~rapa r tjda ma ier :.! .; destrui;oes c a cei .. 
fa de mais uns mil hoes de v i d -:~ s humanas, sobretuM 
do de vidas jovens QV 2 :;;1 0 ;~ melhor eSDe r8 n~a do 
futuro dos povos. Jt.J na C O i'~ io martir se · esta o ve
ri ficando os resulta do!> da poiitica agressiva do~ go· 
varnantes dos Estac!as Un id o 5 cuio or9amento de 
guerra para 0 ano de 1951 n '!C 'I e- pa ra deSpi)s·)S mi-
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Itares 50 bili6es de d olales (I.41){) mdhoes de cou~ Na<;::oes Unidas e fora delas e uma politica de paz 
tos\ au s,eja mais d~ 680/0 do seu or~amento g eral. e le ~pel to p{'la independencla e soberania n2c~onais. 

Q!,ual e, entret .. ~tlto , a guerra que as imperialistas de todos as Qutros PO VQS , pequenos ou grand es . 
anglo- americanos prepaT:J.1TI? A guerra que eles Apesar da politica d~ sih~ncio que em volta de ... 
preparam serc., se nao for a te~po parada por to - las se tem pretendido fazer , sao conhecidas de to-:
dos os homcr.s amantes da Paz, a guerra - atomic;!, do 0 mundo as propostas da. URSS para 0 desar-~ 
auimit.:a, b3.ctedolo;::- ic a ' " Assim 0 proclamou 0 marnento e a in terdi<;fto das arma3 de destru i<;::aQ 
rei tor ..-1;;"1 Uni"\'crsidade americana de Tampa ao di- em ma3sa) entre as quais a bomba atomica~ e a coo
zer: EIt cOll sidero que !lOS deOelTlOS r ealizar perac;ao entre as nacoes n um plano de complet5\ 
ltnla preparar;:tio total, basealldo~nos na lei da igualdade . A top-as il l> PTopostas sinceras de p21;: 

selva; coda llrn d eve aprender a ciellcia de fe i tas pela URS S os governantes . anglo-amcricauos 
matar; ell apoiarei a gaerra bacterio logica, a t em respondido com 0 e.3tnfado estribi1ho de que 
utili-sardo das gases as!,triGlltes , as bombas i s ·~ o e propaganda . . . 
at6micas, as bOJnbas de hidrogen.io e os pro- Jt pOl' c::.te motivo, porque 0"; povos so"Vieticos 
iecteis dirigidos inter-continentais » . E este sao pov~s am.antes da Paz e c1esejam viver em paz 
rn onst.ro urrava; «Eu n elo p2direi piedade para e amizade com todas os ou tros povos, e porque os 
03 llospitais . as i..crFejas, as escolas OIl p ara pavos sovietkos nao H!m, ne.m podem ter, designios 
tal o t! tal.4 .... ' :1.,'-00 da pOJ)ula(:clo». Isto e, como de conqui~ta ou escravizayao de outros pavos que 
vemo<;;, be:u edific"lnte e di s pensa com entilrios. nos, comunistas portugueses, &firmamos que 0 po -

Os gove~nan\es p .. Htugueses esUio li g ados pelos va portugues, amante da paz e desejoso de viver 
·s e llS compromissos ~ politica de g uerra do impe- em paz com os POVlJS dos outros paises, nao pega
I"ialismo anglo-aI11er !Cano . Foi 0 proprio presidente ni em a rmas c"ontra os povos sovieticos e ° Exer
do Conselh-o q l~e m , num di seurs.o pronunciado logo cito Sovit~lico' se, apesar de todos os esfon;o.3 da
ap0s 0 termo da guerra, di~se que Portugal D:10 se· quele~ que amarn a paz , os criminosos fomentado
rya mais neutr al. Referia-se, sem duvida, it guer- res de guerra conseguireGl arra·star os povos para 
fa que e1e sabia se iria preparar contra os povos uma nova carnificina. 
s.ovieticos e as paises de Democ.racia Popular. N o N6s , comunistas portugues~s, desejamos que eu 
HOSSO pais podemos verificar as verbas Gada Vi.!Z tre 0 nosso povo e os pavos do s outros paises e:::ds 
maiores destinadas it preparac;ao de guerra e a obras tam relac;5es de arnizad·c num pe de perfeita igualda .. 
de canicter militar. Segundo afirmou recentemente de de direit05 e deveres. 
Ii~ Assembleia pseudo~Nacional 0 depll tado enge . * * 
uheiro .l\fendcs do Artyl.ral, em I5 an os foram gastos A acusaC;ao de que om~u Partido, 0 Partido Co ... 
com a defe sa llacional4.200.000 co ntos e mais 2.300.000 munista, c uma assoc:.ai';ao secreta c~rece ~bsoluta· 
contos em despesas ex:cepcionais de guerra. lsto me::J.~e de fundamento, Nada do que caracteriza 
q uer dizer que cerca de 45:1/0.1 de tod ·) 0 dinheiro uma associa~ao secreta existe no men Partido. N e r.n 
gasta llesses 15 anos foram gastos no o~"\~ :1men tQ de os rituais, nem os metodos de organizac;ao e actua~ 
guerra, It: 0 eng. nlendes do A maral dlZ naa serem C;3.0 que caracterizam as ass0ciac;6es secretas ~ao 
nece!-:sarios cornentarios r'sobre esta drarllatica preconizados ou praticados pelo meu Partido. 
parcela dos nossos sacr ificios tribatarias ab- A clandestin idade mais rigorosa em que 0 Parti 
soroidos pelas despesas de guerra>· A acrescen - do Comtlubta se ve fon;ado a viver e lutar sao -Ihe 
tar a esta soma enorm.e lui, ainda, 436 .000 contos imp()<;,;ta~ pel a perseguic;aa feroz que lhe e movi<1a 
gastos CQrn edificios militares que estao . incluidos peios govern antes do nosso pais. So a inexis t2ncia 
no orc;amellto do Min ist6rio das Obras Pliblicas e absolut."!, em Portugal, dos mais elementares direi 
centenas de milhar de contos incluidos nos on;amen,. to~ de mocniticos dos cidadaf"ls, como 0 direito de 
to!; de outros ministeri e-,s e gastos em obras de ca· as~ociac;a:J , 0 direito de reunHl.O, 0 d.ireito qu e ca .. 
ructer miiitar, camo e stradas esr;rate.gic2.s, aerodro - da urn deve ter de exprirnir livremente 0 qu e pen
mos militares, etc . . Em .~olltrapnrtida, nos mes M sa, fon;am 0 Partido Comunista a viver e lutar na 
mas IS anos , gastaram~se com esaolas, Iiceus , uni ~ mais aperta da clandestinid.ade. Nan e por que as-
v ersidades e estadios sbmcnte 5q.O. OOO contos. si m 0 d.eseje que P ,C. existe c1ande3tinamen te. 

Esta e a yerdade dos factos e niuguem de boa fe No meu Pz.rtido, 0 Partido Com unista, exists .jl 
pode ter duvida~ sabre os verdadeiros propositos mais perfeita democracia intern:\. . Todos os mem. 
d os que realizam semelhante politica. A propria bros do Partido Comunista tern 0 ditcito de ex
imprensa fa:-:cist~ da urn rea1ee particular a poljti - pressar livrementc as suas opinioes, de di~cutir 
ca de guerra iI1lperiali~ta com 0 objectivo claro de todos os prublemas que Ihes sao coloca.dos pelas rei
preparar 0 a~biente . E a chamada guerra psicolo- viudicac;:i"ies economicas e politicas n.r.o simplesmen 
gica. E que esta orienta<;fl.o da imprensa e dirigi- te dos t rabalhadores, mas tambem d;;'..s m.ds largas 
da p elos proprios organismos oficiais. prova-J 0 camadas do povo por tugues. Todos os membros do 
facto de urn fuucionario da Comissao de Censura Partido Com~lnista tern nao so 0 direito, Dlas tamF 
dizer a alguem dum jarnaI, referindo -se it orienta- be m a dever de discutir os problemas que compor~ 
yaO que tern de ser seguida: « E, sabretudo l fLre tam a dcfesa da paz. da independe!lcia e soberania 
benz isto: Ilada de falar contra a gaerra » • nacionais e 0 estabelecimento no nosso pais de um 

E claro 0 alinham ~nto dos governantes portugue ~ regime verdadeiramente democn~tico, na base dum 
ses ao lade dos fautores de guerra, contra a vonta~ governo de concentra~ao nacionaI , que de ao povo 
de do povo portugues que arna a paz , portugues as liberdades que os govern<!ntes fascis 

Tada esta politica de guerra e didgida contra pai- tas lhe roubaram e a Portugal a independencia e a 
ges que aIn2.ID a pa z e dcsejam cont inuar em paz paz que Ilma politica auti -nacional Ihe fez perder. 
o .<;:eu trabalho criador. 0 Partido Comunista n ao esconde, nUllca escon· 

E m c0ntraste com a politica de guerra das cha- deu, as metodos de organizac;ao e actuac;ao que pre
wadas potencias ocidentais, 0 que v(!rificamos n03 coniza e aconselha a os patriotas da nossa terra. Em 
pOl' parte da URS,-': acusClda de ser a causa do ac- todas as puhlica<;5e5 do Partido Comunista esta 
tual mal.est3r no m undo ': afirmn<;ao pode ~er comprovflda . Mais ainda: Sao 

1~ iiJdllbit3.\' e! que a U R..r.::S e, ce entre to~lo" 0'> ~ .. s J UblS co n ns~o proprio povo, c a sua ey.p..",e·ri, ~nc ia 
pai ses do mundo, 0 que maior o..:oll t.rilJ u i<;,:\ o l em d:)- qlIC' e!"\' ,,~ .n o p,C. f..j :~ >"1. h <', e 1r .(\t .'l. de adopt.d· r:ovos 
do e continua a dar n cau sa da paz. lsto !:iUcede HH~-. ~udo'; J~ DTgP li 1:r.. :1(:'1 ', rHJ Vr.·~: r:( I<" (:s.'-'oc.; c:c l uta . 
porCJue pela sua estrutura economica e politica, a :E evi:!entc que j lJi1~ cQudi;;-oe <; e:~ isl e :!t e~~ GctU;.i{. 
URSS 'nao tern nem pode te r quaisquer : ins de ca · mente uo noss:; pais, nliO e p :..,t.5i .' et ccn(Iuj~:, .r L'. i Ul ;t 

racter agressivo ou de c'Hlquista. Os homens res - pela defesa das rci vindicaC;:6es econ6micas e politi~ 
pOll'!aveis da URSS sempre afirmaram ser possi- cas do povo portugues, nao e poss,i vel lutar-se pelR 
vel a coexistencia de sistemas politicos diferentes. defesa da paz e da independencia· nacional, nao cpos 
,Nunca da boca de qualquer dirigente sovictico saiu sivellutar-se peb. Dem ocraciC\, se !laO se aliar a ac
uma palavra que pudesse illtcrpretar-se como pro. tiviclade lega l it 3.ctividade clande ~ tlna. Seria l ouc u
'vocatoria ou de incitarnento a guerr a. ~inda hEi. ra rematada querp;: lut a r c ontra utn regim e ilegal, 
POllCO tempo 0 < Jornal do Comercio .. , de Lisboa , que nao respeit.a as s,u'·as p rop rias l eis, q~e pratica 
publicou a noticia de que 0 Sov iete Supremo da toda a casta de llegahdades - este mesmo J ulgamen . 
'URSS prcmuIgou uma lei banilldo toda e qualquer to e uma ilegalidade - so mente por fOrLDCl S leg-a is. 
propaganda de gu.e rra e estabclccendo a pena. d e Q ualqu er tentativa nesse ... se~tieo estz.r.ia ~.~~ antemao 
25 an os de prisao para · todo aquele que .t ransg:·ula, coudenada a? ~l~.!lCaS ~;o E ."11os, cornunlsta~. t crnos a 
dedicando-se seia a (!ll~ propaganda b e llca ~or . certeza do tnunf.o da I!.ossa grande causa, porque cIa, 

t bem s :lbid0" rfue lOdLt a politica cia tJR ~~S nilS e a pr6pr ia e· ... ru sa do rovo e da pa.tria. . , 
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rvIas quer isto dizer que 0 Partido Comunista pre
t cnde 0 derrubamento do goverllo por meios ilegais , 
como diz a acus2<;ao? Nao, ist .... DaO guer dizer 0 
que a acusa<;ao pretendc. 

Nos. cODlunistas portugueses. ansiarnos m ais cia 
que ninguem pcla soh~~~ao pacifi ca do problema ?o. 
litico portugues . Desde hi!. muito~ que nos reclam3.
mas a realiza<;ao de elei<;5es livres, para uma As
sembleia Constituinte, atrave3 d<is quais 0 n 03SO 
Pav o escolha livremen te as seus governantes e a 
forma de governo que melhor en tenuer. E os co
munistas p,ortugueses reel.mam ista, ap~3ar da 
CODstit!,li<;t.i.a vigente sel' anti - democnitica e da lei 
eleitoral n,~o corresponder aos in teresses nacionais. 

T odavia, tanto nas eIei<;5es para a Assembleia 
Nacional em 1945 e 1949 como nas elei<;nes presi~ 
denciais em Fevereiro de 1949, em que cs comu
nistas, iqntamentc com todos os democrata3, aceita~ 
ram que se .. fizesse a demonstr3.<;ao da v9ntade po 
pular, 0 governo desrespeitou ClS suas pr6prias leis 
e a Constitui<;ao que ele mesmo fez. 

Nao se limitam , porem, a e1tes caso~ as ilegali~ 
dades e a inconstitucionalidade da ac<;ao govern a
mentaL Sempre que nos Sindicatos Nacionais e 
nas Casas do Povo, as trabalhadores pretendem, ao 
a"-Jrigo da Lei, fazer valer os seus direitos, a Lei 
e sofismada, espezinhada, adulterada . . ' Lan~:a -s e 
mao da intimida<;ao, das perseguit;5es, cia repres· 
sao mais violenta. Isto sucede, nao par que os 
meios de actuac;ao sejam ilegais, mas porq ue as 
.classes laboriosas nao defend em os i n tere sses dos 
trusts e monopolios nacionais e internacionais a 
que a camarilha fasc ista esta ligada. 

A ilegalidade dos metodos governamentais mani . 
festa-se a i nda na existencia do «Campo d a lVIor 
te Lenta do Tarrafal,. onde permaneceram, du
rante largos an os sem julgameuto, d~zenas e deze
nas de honestos portugueses, entre os quais eu 
proprio, e onde muito.'! eucontraram a morte de
pais de terem cumprido ja as suas penas, como 
/\lfredo Caldeira e a,t e urn, Rafael TC'bias, absolvi
do pelo Tribunal Militar Especial. 

Nestas condic;6es, rep ito, uma forc;a politicR que 
queira defender os iuteres5es nacionais tern, neces . 
!'ariameute, que aliar a actividade legal com a 
acti vidade clandestina. 

E se a persistencia dos governantes ilegais for .. 
~ar a nosso povo a responder com n forc;a aos seus 
mctodos ilegais de forc;a, de odio e de brutal re . 
pressao , nos, cGmunistas portuguesesJ estaremos 
como semprc ao lado do nosso povo. 

A acusaC;ao de ter.!:orismo feita aos comunistas 
nao passa duma calunia com que se pretende atin~ 
gir 0 Partido Comunista e as seus militantes. 

Nos, comunistas, sabemos perfeitamente que 0 

terrorismo como metoda de actuac;ao n unca serv i u, 
nao pode servir os objectivos da grande causa par 
que lutamos. 0 terrorismo e urn processo desespe
rado de actua.;ao de que lan.yam mao exclusivamen
te os desesperados, aqueles que ::se encontra m io
teiramente separados da grande massa do Pov o . 
aqueles cujos objec tivos c intcresses sao contr~iri03 
aos interesses do Pavo. Nos , comunistas, tamos 
confianc;a DO futuro da nossa · causa. Nos gazamos 
da cOllfian.ya do POYO, porq ue os iuteresses do Po
va sao os noSsoS proprios interesses, 

E nao Ii! so teoricamente que nos, comunh,tas, so
mo~ contnirios ao emprego do terrorismo como me~ 
.to do de luta. Com efeitu , nos nao nos limitamos a 
tomar conhecimento da condenat;ao dos metojos ter 
roristas feita por ,Marx, Eugeh:, Lenine e St:1Iine 
e todo~ os grandes mestres do ,Movimento Comu
nista Muudial . Vos nao podeis aprescntar uma 
l:lDica pr:ova contra a Partido Co mu:J.ista Portugues 
de defesa de terrorismo. Neal um art igo , nem uma 
resoIu.yao, nem sequer uma intervent;Uo na discu g
~ao des m,etcdos de luta preconizados pelo Partido 
Comunista podeni ~e:- apre~entado em que sf" ja fei~ 
ta a defesa do terrorislno. 

Os rnetodos de aClu;;u;ao preconiz<tdos· relo Parti ·, 
do Comuuista ~~o a or,j2n iza<;:ao e' a luta or~:Rniza. 

_ da, na base da maiar uuidade, nao so des tl"ab~lha
dares, rna::; ~e todo s os hbmens .honrados de Portu. 

gal, para a sa as suas reivindica<;5es 
politic2s e economicas. 

.l:.u na;) quero, todavia, ciizer que em Pcrtugal se 
nar: pratique 0 terrorism o politico. Mas quem 0 

prat~cH, quem s.;jo os terroristas no J:OSS:) p~i9? 
Sao pl-~cisamente aqueles que pretendem acusar
.nos. Eo governo e a sua policia quem ·pratica em 
Portuga l 0 terrorisHlo politico. A prova-lo estao os 
a~s ass inatos comctidos nas pessoas de alguus dos 
melhore51 filhos do nosso pavo como ,i~,lfredo Dinis, 
Militao. Ferreira J\1arq ue~ , Germ a no Vidigal , ¥ . 
Tome, Bento Gonc;alves, Patu le ja, Ferreh"a Soares, 
Alfredo Caldeira , Antonio Guerra e dezenas dq 
mortos n o C;~mp o da J\.forte Lenta do Tarrafal. A , ,. 
prova.lo e 3tao 03 metodos usados peia policia po· 
litica e as processos repressivos u ~a dos sempre 
q u e ordeiramente 0 Povo deseja rnanifestar OS seus 
sentimentos democraticl)s. A prova~lo estao os pr~: 
cessos de intimida<;:ao, de chantnge e a repressao 
contra os trabalhadore3 scm pre que formularn as 
suas justas reivindica<;5e':; ." Eu quero recordaF 
ainda que foi 0 prop rio rresid~nte do Conselho 
quem se referill, numa entrevista coucedida a urn 
jor}lalista .. aos < safanoes a t enlpo ~ . 

E claro que se alguem deve ser ju lgad o pel", 
pratica de terrorisme nao sao os comunistas, ma~ 
os governantes actuais. 

DEz ainda a acusa~ao que 0 Partido CCp1unista 
nao e urn Partido nacional. 

Nos, comunistns, somos homcn.l\ e mulheres sai 
dos tio nOSE O pov 1' . 0 n03SO P artido mergulha as 
suas r a izes nas rna! 3 profundas camadas do povo. 
Nos somos os directos continuadores daquele~ que 
em 1383 elevaram ao trono 0 Mestre de A viz can ., 
tra os traidores vendides ao ~straI.1eeiro. Nos so · 
mos as herd eiros dos que em 1640 expuls aram 0 

inv~sor castelhan0, restaurando a independencia 
nacional. Nos d~scelldemos dos que, n os passQs 
mais p rogressi vos da nogsa histori a , souberam sem 
pre colocar como dever principal a i ndependenda 
da nossa Pat riei e a soberanin nacional. Pelo con~ 
tnirio, fvi e e nas classes dominantes, corrompi · 
das, que se inc lJbou e incuba sempre a trait;ao, co
mo 0 prova a DORsa propria hist6ria. 

Os nossos acusadores nao sao capazes de o.pr~
~entar uma unica p .rova de que 0 Partido Comunista 
Podugues naq e urn P artido el;clus i vamente uacional. 

o que h.i de com,um entre 0 nosso P a rtido e os 
Par"tidos Comunistas irm&os do estrangeiro e que 
todos se orientam , na sua actividade nacional, p~
las teorias que Marx e Engels fu,lldaram e de qU\3 
Lcnine e Staline foram os continua-dores mais ge
n ia is. 

o Partido Comunista Portugues coata com 0 

apcio activo ou co'm \ simp.?o.tia dos operarios, 
ClOS campo~ese s , de todos os t!"abalhadore~ honra' 
dos rr. anuais ou in telect uais, da juventude, das mu· 
Iheres, dos pov os coloniais, de todos as democra· 
tas sinceros de Portugal. . 

As cal unias infames dos que pretendem acusar
-nos de degeneres cencia n3cional nao nos atingom, 
A grande maio ria da Na<;,lo peusa qu e nao sao 0$ 

cornunistas que devem ser julgados por agirem Gon .. 
tra os interesses nacionais, pc.r trairem os interes.~ 
ses do Povo e da Patria . A grande maioria da Na. 
<;:.:1.') pensa, pelo contra rio, que as 110~SOS acusadcres 
e que devem ser julgados. 

Suponho ter respondido, no fundamental, as acu
s?<;oes que me iuram feita~. Ides , ilegalmente, jut
gar · me . Qualquer q ue seja 0 resultado de sse jul~ 
gamento, luna cOllclu:::ao se pode ja tirar: As v as" 
~as lei s de '!umanas e anti~nacionais , porgue con
trarias aos interesses do po va, nao conseguidi9 en· 
cobrir as cr imes e a politica de traic;ao nacional 
dos actuais governantes do pais . As acusat;6es e as 
calL'inia s lan~adas contra a Partido Comuuista e as 
seu'S militantes :nao conseguirao atiugi .los, bem pe. 
10 contnido. Podeis estar certos de que Dada con
scg ~li r·' deter 0 ps·~~o po:- t llg~e3 no ~e'..l caminho 
para a libe r ta9aJ e a D>:!:nOGra\; ~.? 

l-loje soi s v a s O~ J uigd.dol es , mas nao ve:n longe 
o d,ia em qll e sera 0 povo de um Portugal lir'l"c 
g ue!Il j11lgani ..... 
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1) SECTAiUSMO E A SUA INFLUENC!A NO 
TRf\TA~IENTO COli OS QUADUOS 

O sectarismo e 0 resu llDdo duma d~ficiente analise , 
duma analise n~o marxista-I eninista d,a sHuac;ao po

, ' Iitica , da correlac;ao de fon;::as, das poss ibilidacles d o 
.pa rtido, das noss as pr6 pria s possibili dades, de tud e, 
enfim,' que e o~iedo d a nOSSD a naliso . 

Is to qu e r di z er 0 s€Qu inte: Por exem{:.fo , qt.:anc o 
a fi rmarno s qu~ femo s si d e sedar ios em- re lc.c;a o ao 
trabalho nos Si nd icatos, isso prOV3 q ue temos fei to 
urna ana lis e d efic iente, nao nla rxista.l eni nista, do pa
pel e da import'anc ia dos Sindi calQs Nacion ais . 

Daqu i resulta que ,e 0 baixo nlve! ic:!e al6 g ico que 
'ex pl ica 0 desvio s eclarb (como quel q uer desvio) no 
Irabslho de Pulid o 
Co mpr~ende·se .qu e , tal desvio nao suda, em rcgra , 

- espec i ficGd o Il l!rn s6 a spec~~ da activi da de do Pa rnd o , 
mas apa r et;a , sim, 8 . influcnciiJ r di ve rs o:: as pcdo$. 

[g ua! men te se ente~de que Sf:" hll uma analise de
. ficiente/ se exl ste um deficien to nlv ~ 1 id€ oiogi co , em 
. al guns aspe c tos p o c em0s desv iar· n os p ara um lado e 
, em Qutr os as pectos podcmos dC.!iviar -nc s p ara 0 ou -
~ro, quer diz e r , podemos cai repara a r:5qu erda o u pa· 
r a a d ireit3 . Dum mo do gera l e simp l ~s d izemos qt.:e 
C Gim05 para a es q uerda qu an do q uerem os maj~ do 
quo e justa q!Je re r , q uan d o quer emos ir a frente do 
q ue e passive: tazor, qu a nd o sobrcstimamos as nos
sas possib ilid cdes de: i3c ~ao, e cafr.los para a direita 
q ua ndo faze mos me nos do q ue 0 justo fazer , quand o 
vamos a trbs dos aconic:: im e ntc! , quando s ub slim~ mos 
as nessas pqss ibi li dades d e a CfJ:ao , 

Esta claro, ago ra, pa ra 0 noss o Partido, que temes 
ca.ido principa lmente pa ra a esquerda. 

Qua! a infl uencia q ue esta noss a queda para a es
q uerda teve n o que resp ei ta ao tr3tamsllto c om os 
quad ros do Pa ,Hdo? 

No que re,pelta 030 tratamento com os quadros, 
b sedar ismo tem como rCliz ulna deficiente ana~ 
lise do ~a p el e da im portii ncia dos quaeros q ue 
leva., por, um la d 0, a ca ir mos n uma :.ub: lim(ic;ao ~m 
r.eJac;ao. a :Js quadros -~ 0 qu e sig n ifiea p resur;n;ao - e, 
pa r outrp, a e x igi.- ~c s quacros a q ue e!es nao P:J · 
dem da r , 

Ve jam os q ua is D S co ns eq ue ncia s . 
•. Em primfoiro lu g ~r, como cOfl sequemcia do sec ~a ris· 
mo no que r espei ta aos quadr,os , ex!ste c cn.l:ro do 
nosso Partido tlln g rande desconilecimen to dos 
qaadro s. Muitas ca m£lra d as (m.a smo funci c na r ios do 
Partido) pOlIce o u nada se pre ocu pa m em conhocar 
as qu ali dades e o·s de fe ito~ dos ,Gu,e ciros. Por vezcs 
so conhecem a! guma coisa dos ). qlJ~adr os co m ' q l'Em 
c ontadam d irectamente, mas neSr.lO elTl re l a~ao a es
tes 0 conhecimento e superti=ial , po~q'ue e c!eficien. 
te 0 c ontro le de execUI; aa e porque "aO e eprovei· 
tado 0 co ntacto d irecto, nas r eun ioes e em encon
tros , para a pr ofunda r esse conhe cimen tc , proca rand o 
aperce be..rase do que 0 quadro sente e pensa, d o q ue 
ele € capaz , quais os suas di[iculdades e deficienci
as, etc. 

Em segundo lugar, comO' co nseq uencia do sectaris .. 
mo no que respeita aos quadros , existem g raves 
de{iciellcias na ajuda a eles_ as quadros na o sao 

~ ajudados pacientemente no se:; trabillho, de modo a 
v enc erem as SIJ8 S d ificu1da des e a compre endercm q ue 
sao capazes d e fazer a que se Ihes poe . Muitas ve 
zes ,colocam -se ta retas de <chapa», sem a aiuda sufi· 
ciente e quando 0 q uad r o depo is nos poe {) nu as dif i
cu ! qp-~es qu e 0 levaram ao nao cumprimento (d o q ue 
fico ra ilssenie» cr}j·se e m cima do qUiJdro q uand o nos 
dev iamos' era virar con~ra no s p rop r ios'. 0 neo cumpri
mento de te re fas, as d eficienc ias que s urgem constan · 
te01ente no tra ::'al ho do Partido sao rn ui tas vezes p ro
d uto de uma fa lta de _juda a os quadros, de nao Ihes 
~xp l i ca rmos, are eles co mprcenderem, como de vern 
actuar , como de v~m veneer as d jficu lda des qu e possam 
encontra r. O utras vezes, particularmente em re!a~ao a 
camarad6s pouco exper ientes eu com certas limita~oes, 
co..I.ocam-se tanlo. p roelemas, levantam-se- Ihes lan tas 
que'si'o: '5 que eles) ante a impcs;ibilidCide de as rese! .. 

( , 
ve r, r a<. uam a pot vezes fCQem . 

Em terceiro lugar, com o con!ioquencia d o sactaris~ 
rno no q ue res pe il'a aos qu ad ros , estes nclo sao au .. 
vidos convenie/ltemente /las suas criticas, Ilas 
s aas sugest6es , nos Silas in iciativas . Em regra, 
o co nl ro teiro apal'ece ~e-m pre perante 0$ qua dros 
co ntro lados como 0 possuidor d a verda de, 0 resp on ~ 
savel pclas resoluc;5 ss , e as discussoes limita m-!€' muj · 
las V6zes a estes conta rern 0 que foi realizad o e ao 
: ontroleir o reso lVEr 0 que se he-de r ealizar. Esla fal 
ta trem fZ nda de -clem ocra cia interna a ta os q uadros ,,, 
preiudica enormemente 0 s €u desenvo lvimento e im .. 
pede 0 Partido de e olher a:; r icas inic iativas, s u ges~ 
to es e c ril icas de todos O~ seus memb ros. N o que 
respeita a s cri ti cas de baixo pa ra cima, em p rimeiro 
luga r , ei as neo Sf..O es timuladas, pois ch l.Eg a a ser re 
gra !l c. se rem o uvida :1 q ua ndo sao inj us tas para pas · 
s ibiWar '.!m a critica aque!c qu e t O USOU) criticsr . Quan .. 
d.o as cr iticlls s ao jus l'ss <nao va le a pena dizer na
ca ao ca marada que as fez». Ma s alem de na o se
rem e stimuladcs , mui1as vezes e/es sao a bafadas , quer 
pe l3s ca r BS , QU6Y pe las p~lavras corn que sao rece bi 
deS. 

Em quer!'o lug ar , em ccns Equencia do sectarismo 
no que respeita 80S quadros, as criticas qIJ,e lhes 
sao feitas tomam por veEes fo rmas POIlCO cor
rectas e mesmo , por vezes. um conteudo {also , 
prodllto de nao se ter sabido ouvir_ 4~ ca ras 
f ei~~ t:'! 0 tom za ngado ca voz , 0 rosari o d e erros, par 
vezes ia muHo an.igos , que sao pos~os em ci ma da, 
mesa, 0 na o ter-se em conta a exper iencia e a com· 
preensao dos q uadros (\dlicad c s, 0 na o se p rocurar 
~pont6r os I ~do~ positivos dos q:.sacros, a nao se ex 
pli car sUfi cientemente a s rai z es dos erros de mo d o it 
crificil se.r e ntend ida , 0 r~~cu rso a (rases feitas que , 
SE:m mals expliciJ~eo, n~ da 6i~dBm, como «isso e 
opart u nis lIl.oJ , cisso e pre£r-;:(n,9if.o':J , ¢.isso e fal 
ta ,de ,confial1¢a flO Partido. , elc; , " tc _, ludo is 
fO p rEdu d ica as crj ti c25 e desu iuda a s qua d ros. 

f:,m quinto luga r) em cO i1~ equ8ncia of? sedarismo no., 
que respei :o aos quadros, foram tomadas resoln { 
f'o es orgonicos que nao eram j llstas . Alguma~ 
r esc l u~oes o rga nicas to madas peJo Partido, que chel.. 
gararr. <:0 afastsme nto e a expulsao noo faram s uf iti ~ 
en~e rr. e ni p. cu; dodas, naD foi feito IUclo para aiudar o s 
cama racas a venc(::t a s su':u [f\co mp ree;u;oes ou vaci 
la~63s , Ic i-!J.e prscipil ado, duro den,als, to i~ se secfa 
rio, 

Para mo difica r Esta sHuo.c;ao, para va rrer 0 sectaris · 
mo no que respeita aos quad ros, 0 q ue e necessaria, 
an te s de tudo, e' Ie. do papel e da importancia dos 
qU3c ros urn ;) cC'.mpn: snsa o justa, urna cC' mpree nsa o 
ma n cis !·s· len inis ta. "'J'. ' 

o q ue nos en.sina_~ a ~!'ie ' respeito os noss os mes ... 
Ires? ..;'."" 

Eis algumas 'ii:leias [uncamenta is d e ixadas pe lo nos 
so sDucioso camarada Staline: 

- «A palavra de ordem "os quadros deci
dem tlldo » exige que os nossos dirigentes 
mostrem a maior solicitude pelos nossos 
trabalhadores, "pequenos" e «grandes >, 
seja qua i (o r 0 campo em que trabalham; que 
os instrllam com cu idado , que os ajudem 
quando tenham necessidade de apoio , que 
0$ ellcorag elil nos p rini ei r os Sllcessos, que as 
{a r;:am avallr;:ar, etc- _ Ora a verdade e que 
observamos ml!itos exemolos de seeD buro
cratismo, uma atitllde {rancamellte escanda
losa em reia f' ao aos ,nossos colaboradores
Em lug ar de aprellderem a conhecer primei-
1"0 os home liS para depois Ihes confiarem as 
tarefas, des iocolll -nos !1luitas ve2es como se 
{os s en.' sill1ples p ioes_ > 

'- ·E preciso ell{im compreender que de t o
dos os capitais preciosos q/le existem no 
mundo 0 mais precioso e mais .d.ecisivo, sao 
.os kamens, os qUadros.,» ( Disc~ rso pronunciadQ 
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ho Pelcicio do Kremlin par oces i~o da promo~ao ·dDS UrJ q:;€ 0 p.rtSpr: acto de se t ~ r feito ".3 5uge:;t~ o 04 
a! uii ol da Acatjamia (.b E;:ercHo Ve-rmc:ho -- 4·5·3.5.) cd t; cc"J) r·-:-; i' ,~~.~ }:l tJ p') r si s6 ln terds:;e PGJ o ~ra balho do 

- «A Derdcde e c;ue alguns melnoce .. s·, do 
I!OSSO Partido pecam por /rnza grande, {alta 
de atelu;:ao pelos !wmens, pelos membros do 
Partido, pelos militalltes. Ma is ainda. N ao 
prOCllram cOllf(ecer os membros do P artido , 
luio sabem con70 vioenz nem cOlno trabalizom , 
duma maneira geral nao Connecem os milite n· 
tes. Por isso, na sua man eira de abordar os 
membros do Partido, liao telll em conta 0 {ac
tor individual. > 

- « Esta atitude de seca indiferell9a em reo 
la9ao as pessoas, em rela9ao aos membros e 
militantes do Partido cria 0 descontentamen
to e a irrlta9ao de certos cOlltingentes do, 
Partido , e os Iraidores {aseistas aprooeitam
s e Izabilmente destes ecunaradas irriiados ... , 

(Discurs o de en.cer l"Dm e-nto de ciscusia o do fnforme 
api·es.,nt~d o a Assembleia Plenb rio do C.C. do Parti· 
do Comunista da lIR SS - 5 '3 '1937 J. 

E')tas ideia s do r.osso caiTi~re da SJ'a!ine ojudam-nos 
a cmcontrar 0 verdo c eiro c5m inho no que respeita Be 
tratamen to com as quadr05 . 

Ff.lriidc, :n~e re~, ;,.:: :: Clue deve , pcrtanto , c ontinuar e de
senvolver ~se. Mu Has y ezes bastam p ouce s palavras 
"V urn pequeno bHhete d ~ encora iamento para abrir 
c s pcrtss as criti""ri as sugestces dos quadros t nec ,ns
sarias , ~mp rescindfveis , para 0 n1e lhoramclif o do tr'J
ba lh o do Par iico. Con':o db!"e 0 C:l.:n; iH".~ (":c M.:.1€n;~ov 
1":0 XiX () Congre~s o do Parijd ~ C Otncn i~ t~ cp Un:;:' o 
Sovieti ce : <e um erro acreditar qfle a ('t [{i cG. de 
baixo para ci!lza possa desefivolver-se por si 
propria, espontaneamenle.' 

e) - E neccssarb fo mentar a iniciaHvD d~s c;und ros , 
desEmvo!ver a democi'C:lcia in~erna no Partido. Para is
so e preclso que nas reunloes parti darias as opinioes 
de todos os camaradas sejam b9m Quv idas, e, em 
mu itos casos, e mesfTlo pre:ciso pedir essas 
cc inioes . Sempre que haja opinioes cljvergen
tes dos quadros contro la dos, 0 c ontro leiro deva pro
curar neo impor mas esc larecer, pa cientemente, a 
sua opinHlo. So for necessaria uma resolUl;ao im3~ja 
ta, a! ;J nao, cleva d6ix~r de .ser romada de acoruo co::n 
a cpiniao ' da maioria , devendo 0 camarada contr alet
ro d esempatar, se for caso diss o, mas as .opinioes di
\-'ergentes dos camaradas dev,em s~r sempre" l evadas 
ao conhedmcn to do organismo superior independen-

Qu e d evemos conc lulr enl5a ? temente de ser esse 0 desejo do control.,do. 
a} - Os quadros, 0 nossa capHa l mais precioso l f) _ As criticas f{;:itas 80S qLacros devem ser justas , 

devem ser acompar.hsdos cuida dosamente , ajudados ob iec ti'/l;S e esclCirecedoras no seu conteudo e de. 
conven ientemente, enccr~ iados no cum primento dos vem ait.i dar na sua forma. Deve.se procLi rar ~ ' que a 
suas tarefas. criricado nao s6 compreenda a raZ60 da cr Hi ci:l como 

b) . Para isso e indispensavcl conhec·t;1" bem os qua. fiq ue ce rto da possibilidade de eiiminar 0 que a ~ rc
dras . Todos os quedros sao diferenles e nao se po- vocou. Peril isso ha que atend ·ar sempre a experten 
de deixa r de ter em conte 0 fa cto r individual. Os cia e a =ompreensao d o criticado. 
quadros nao sao pioes. g) _ Qualq uer medida o rg a nica em rela~a o a um 

c ) - Hii qu e distribuir a cad. qu~dro a tarefa que quadro deve ser s emp re muito cuidada e nao se dl> 
tnelhor Ihe ca ib a , 0 que pressupo2 q ue e errado d!lr~ ve deixar de recorrer a todas as possibilidades de 
- Ihes tlrefes a mais , (co ",::> a me nos, igualmen tej pa - aiuda ao quadro. Aq ui 0 c onhecimento correcio do 
ra as suas dispcs i;o<s e capacidade. factor in d ivi d ual tem em regr .. u rna especial impor-

d) - Para fome ntar as crilicas e suges toes de ba ix o tanei". 
para time e necessfHio; e m" primeiro lugar, cria r con- h)· A qua lquer quadro cliticad o ou sanciOriado de
dic;oes de a vontade, de :nteresse ne~sas criticas e s u- va sempre ser perm itido aps-Iar para os o rgao s s up~
gestoes. Em segundo lugar; e p reciso q u e as criticss riores do Partid o. Mesm o que 0 quadro nab 0 quel' 
e sugesto"s feita s .eiam semprs b em recebidas . Se ra faz e r, desde que ele na o se mos tre de acordo 
a sug esfat) ou cr~tice e justa, isto deva ser sempre com a crHica au a sanlir8 a, disso deve ser sempre 
notado ao cema ra d a que a fez. Se nso for n c.. dado conhecimento ao escelao superior. 
funda menta l justa, deve-se, alem de se esc lerecer Eis algumas cO:lc lusoes para vencermos 0 sectaris
o q ue ha d~ inilJsto, nao deixiH d e salientar 0 me exis tente nas fi leiras do Partido no que diz res
qua ne la haja de justo, par min ima que seja , e ain - peHo aos qua dros. 
~::U::~--~~··_~c.~SIIP~~.nDlCL~~~ 

POR UM FORTE, IMP~U LSO AO TRABArHO DE ORGAN!ZA~10! 
h Partido precisa de se alargar e for talecer, p!"e" 
U cis a de fazer ouv i r a sua voz e de desenvolver 
a sua aCyao em tC'das as cidades, vil a s e aldeias do 
]J osso Pais. Todas as organizavoes e camaradas p o .. 
dem e devem dar uma ajuda decisiva a esta impor~ 
tante tare fa de engraudecer 0 Partid o. 

A Vr. a Reuniao Ampliada do Comite Central ve
rificou varias deficiencia '5 no terre no da 0 r ganiza 
vao e encaro u medidas para s e a larg ar e for t alece r 
a organizay8.o ..io Partido. Todos as camaradas se 
devem esfoTyar p o r leva-las a prAtica . 

. Eis a lgumas dessas medidas, destinadas a dar urn 
novo impul so it organizat;ao do Partido: 

- As organ iza~oes locai s devem encarar como uma 
tarefa da mai or importftncia a criayao de organiza .. 
~>'5e~ nas localidades pr6xi.1l)3S . 

- As organizayoes de ern:presa devem aumentar 0 

numero de membros do Partido n a sua propria em ";' 
presa e reerutar novos c a marad as noutras empre 
sas , montando ali novas ddul as , pnrticularmente 
has empresas m .... i s importan tes. 

....... Todos 03 caruaradas devem p.rOClll"ar trazer ao 
Partido novos camarada3 me~mo de localidades ou 
tegioes distantes. Se cada camarada comp'reender i 
importancia do recrutamento de novos membros pa" 
ra 0 Partido, lembrar.se~a de urn homcm ou de nm a 
~u lher dig nos de ingressa r nas fil eiras do Partido . 
Os cam aradas que sao da provinci a e moram na ci~ 
dade poderao tambem recr u tar novos membros na 
terra da sua naturalidade. as homeDs e mulheres 
'que 3e tellham destacado nas 1..ltas de massas deve m 

ser os primeirus a ser recrutados . . 
- HA simpatizantcs do Parg do que n,ele desejam 

ing'-ess a r. E nosso dever traze-los ao Part~d~. Ha 
flutros disDostos a desenvolver c:dguma aetlvldade. 
E nosso d~ver dar ·lhes tarcfas . . 

- Ha organizayoes que, devido it repr~ssao fas 
cista, perderam 0 contacto com 0 Partido .. Os ca
niaradas que ten ham conhecimento de organismos 
do Partido nestas condiyoes dcvem c s forr;ar-~e pOT 

r ea tar a liga~ao, com ~nieando 0 f ~\cto ao (" omite 
Central. 

- Para 0 desenvolvimento do tra 'lallll) de organz 
zac;ao nas forc;as armadas, os ruembrGs do F'artic1o 
devem cnviar ao Comite Cen t ral credenciais para 
camaradas soldados. Os camarac.as que conhe\!am 
gu~rdas fiscais , da G.N.R. e d a P.S.P. qu e· sejam 
honestos e estejam dispostos a ingressar no Parti 
do, devem recruta-Ios e e llv iar a o Comite Central 
as credenciais para serem procurados" ~ 

- Para que a voz do Partido cbe gue ao maior ' 
n~mero possi've l de pessoas, todos 9s ca.maradas e 
si mpati zantes devem e nv iar 0 < AVANTE1 /)o a 
pess'o as honestas 's uas conhecidas, part iclilnrmente 
open·lrios e camponeses. , 

·$e cada . citmarada recrutar urn n'Ovo cll,marada 'p a 
ra 0 Partido, se ca d a celula de dnrprcsa fornccer 
li g ayoes para se organiza r uma n ova cel ula noutra 
empres3, duplicaremos em .. pauca tempo 0 l'lhnerb 
de camaradas e de celu las .de empresa! . 

Avante, pelo engraodeei.t.lle·nto do Partido! 
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