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A ' TACTICi\ D'O'

i~la q u ar~'l1taa ~os

atr as, em ]anei;'o de

1 919~) Leni ne

/':',me rica. Nela,sa bem que nao se tenila rererendado
a consti tuicao da , Inter nacional Comun ista , dizi a-se :
«' de facto exis{e fa a J J J Interrzacionai». Os
operar ios de vangua rd a, recolh endo os ensir\amen t o~
da ,guerra imperialista e' sob a influen ci a da G ran.de,
Revo lu<;:iio Sociali~ta de Outubro, ti[< ham -se convencido de que era necessario romper com os opo.rtu ni sta s e formal' partidos revolucionarios de novo ti po.,
apa recimento de tais partidos em diversos palses
signif icava 0 co me<;:o de uma nova etapa do moyi t1l ento operario internacional. 0;, operarios, escrevla
Lenine, acerCDm-se, len ta mas firme mente, da ta etica
co m u~s~.
,
; 0 soci alismo, comprimido em 1919 pelo ane l de
fogo d o bloqu eio e da " interven<;:ao, l?Janteve-se e,
custa d uma luta incrlvelmente dolorosa , -e converteu-se hoje num gr ande sistema mundia l, que ,Se esten de
desde 0 El ba ate ao I\~ar d a China , Meridional . Os
par tidos comunistas crescera m e ~ornaram-se vigo resos. No primeiro C o ngresso da Inlernac iona l Comu nista estiveram represen tados vitlte part idos; no se gundo,' celebrado em 1920 ia era m trintae sete. Em
vesperas da ,segunda guerra ,mundial os part idos c,o rT)u nista s tinham uns 4.200 .000 rnilitan tes. Hoje existern setenta e ci nco partld(i)s csomunistas com t:rinta e
tres miih 6es de filiados. A ta cJica com un ista e tam bern '
incomparavelmente mais ric a. -To rno u-se mais flexlve l
e esla mais estreiiamente . lig:ad q a vida . Mas ,os prln cipios dec is['Ios desta tactica-,continuam sendo os
mesmos: sa iram incolumes das .prova s mais dive rs_as
BO longo de 40 1anos de.com bales e cO QtiQuam sendo
a, base da poHtica dos paFl ioos. marxis tas-Ieninis tas
que lutam nos pa ises capitalis ta s.
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, Os gralldes o bi§cti.,l"os a.que tendem os partidos
comunis tos nao pode m ser alcan<;:ados senao me-

di an le a ae<;ao or gonizada das anlplas massas. 1\
Iro ns[orm6<;:ao r evoiu c io nar ia da sociadade capi talista
nao pode ser levada a cabo por herois o u grupcs
isolados, e na m sequer partidos inle iros, se contarem
E:xc !us iva mente com a6 SU BS pr-oprias for<;:as e nao
tnobi lizarempara a luta milhoes de trabalhadores.
marxismo demons tro u c ientlficamente 0 pape l
dicl sivo dBs massas populares no desenvolvimento
da socied ade e a missao historica especial da classe
operaria . Toda a actividade pratica de Marx e Engels
eum exemp!o de lu ta incanSBvel para fo rtalecer os
vinculos dos g ru pos comunistas, entiio muito pouco
numerosos, co m as massas opera-ria s. Ja naq uele pe rlodo se assen taram os fun damen los da lactica dos
parti dos marxistas que com e<;:avam a fonnar-se, tBctica
que, contl'ibuindo para despertar a conscie nci a de classe do prol eta ri ado, 0 levara a ac<;: ao revoluciona.da.
A hera n~a teorica dos fundadores do mar xismo
contem im po rt antlssimos principios tadicos tendentes ,
a incorporar na luta as amplas camadas da classa
operar ia. Mas a epoca de Marx e Engels nao fOi senao a precursora da verd adei ra luta de massas. As
ac<;:oes do prole tcll'ia do nas revo lu <;:oes de 1848 e in cluslvamenfe os heroicos comba-Ies dos comunardo s
de Paris, que durante 72 dias « tomaram de assalto 0
ceu », [oram simples rel §mpagc:is da g rande tempestade que se acercava .. A ep oca das tem peslades veio
mais tarde, com um impu.lso desconhecid o da ac<;:ao
das massas quando sepuseram em movi mento nao
dezenas e centenas de mi lhares de - homens, como
ocorrera an tes, mas dezenas e centenas de milh oes,
e, quando surgiram uma divers idade de fS)fmas ga ,
luta e umariqueza de iniciati vas revo luti"ona.rias, nascldas posteri o rmente, que em vida de Marx e Engels .
so podiam ser um sonho. E fo i entao, qua ndo a queslao de dom ina r todas essas fo rmas e de sager d irigir
o movim ento, que linha adquirido verdadeirocWBcler massivo, passou a ser aq uestao fundamental ,da
,
tBctica dos par tid os marxis tas.
teiline, baseand o- se na ' erlOrme expe ri eAc ia aCL! - ,
mulada na primeira epoc a d,5S revo!us=oes soc icdis tas;
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ge neralizou os ensinamentos das mesmas, mostrou
al'em disso as particularidades das revolueoes demod arko· burguesas e nacional~libertadoras da epoca
do iimp'erialismo e desenvolveu em todos os seus as-:
pedos os princip ios tadicos do marxismo. A riquissiMa experiencia dos parlidos comunislas Irouxe muilos
elementos novos a doulrina da tactica marxista revoi'u6ionaria, como ciencia e arte que apetrecham os
partidos com um melodo cientitico para resolVer
acerladamente as questoes tacticas numas 0& n'dlihas
condic;:oes .
A tactica comuni sta determinam-na <is obi'ectivos
pelos quais luta 0 Partido, 0 seu programa e a sua
ideologia revolucionaria. As laretas das grandes elapas historicas no cami"ho para os objeclivos finais sao
resolvida s pela eslralegia. Mas cada periodo hislorico
decompoe-se noulros mais pequenos, e 0 Partido
Irala de realizar com a ajuda da laclica ludo 0 q'ue
amadureceu na dila elapa, assiniala as formas de rula
e as laretas concrelas do moment9:' A lad1ca dima<na'
da estrategia; por isso; para tYaear um ~jlacfrca ci'eertada e imprescindivel ter um a' dara vis}i'o' das' tarefas
estra tegicas. No VII Congresso' do Parti'do Co'munista
do Japao assiri'alou-se, por exemplo, que diversas taIhas veriticadas na lactica do Partido em fins da decada de 40 e comec;:os da de 50 se radicavam no facto
de que 0 Partido possuia uma ideia' equivocada da
etapa estrateg,ica actual, acredita.v;g~se que era uma
etllpa chamada a resolver directamenle taretas socialislas, enquanto 0 pais atravessaY:a ~ at'ravessa uma
etapa de luta ,~e'mocratica e de lib-'e rtac;:ao nacional.
A taclica comun ista e urn plano c;!,e f;Jctividade revoItJcionaria, b'1l.,seada em principios" ffr mes; aplicados
pelos partides' de ,forma sislematica
incessante. Este
plano, como' ens ina 0 leI)Inisr'r\'o, d~ve partir sempre
de analise cientifica da rea\idade e ter em conla a
correl ac;:ao das forc;:as de crasse no pais, e a escala
mu ndial.
_
A aelual etapa do movimento cOrTlUnista, apesar das
suas peculiaridades nos diversos paises capilaiistas,
tem, como so. assLnalou na Declaracao de Moscovo
dos Represenlantes dos ParlldosCom'unisla!; e Operarios, um Irac;:o comum : os interesses' e a, polftica de um
punhado de ,lUonqpolislas estpo <;.dda vez mais em
co nlradic;:ao naosc5' com os interesses da claSse ope, aria, com o tam-bern com os •.das oemais camadas da
socie dade capit alistas: .os . camponese~~\9S ,inleleduais
e a burguesia urbana, pequena e !..fne di~,: Isto cria
condic;:oes paw a [renle unica da cl asse.oR~raria, para un ir a maioda do povo na lula contra os' monopoii os c api lali slas e para que os p<lrlidos 5 q~munislas
ag lul inem so lidamenle a sua volta lodas q~ [or<;19S, progress istas, todos o s parljdosMe . cor[~ n l~S, t, polfticas
d ispo slos a lutar conlra a diladura do cap ital monopo lisla .
~ ., l <:> ,,-; , ," .pOi;o"
N os parses ja subiugadosP.elos.tpqnop¢li.1,s ianques
ou 'em vias de se-Io, a class~ . ope!a d aAjCt\;!a"Como 0
interprete ,nalur.al OOS in tere sses de lo d" a .nil<;i~O,e os
par lidos comuniMas estor~am-si') para foriar 10ma unidade combati va, em der.esa~ ~~s liberdi:Jdes ~mo<;ra~
ri cas e da independencia. Na s colplJll ~s~ ,na:s parses
q ue hil poweo se ',Qesligaram,do sj.sfem",~oleni, alista
exis lem todes as p ossibilidades para desenv6 1ver uin

e

movim~n

• co' anIT-imperial'ista e anli-feudal. HOje
somos leslemunhas da inusitada ampliac;:ao da actividade das massos prev is la por Lenine.
leninismo fornece a fundamentac;:ao teorica de
imporlonlissimas quesl6es taclicas. E ainda, com toda
a riqL:eza de conteudo e loda a amplitude do cfrculo
de problemas laclieos abarcado, nao e diticil perceber
qtJe crllerio seguia Lenine ao apreciar qualquer fen®meno da historia, do ideo.logia e sobrelu do da pratica
dos partidos comunistas;' Esse crilerio e a com provo';
yao conslante das posi c;:o es programa licas e laclicas
do ",a'rlido alraves da acc;:a o das massas.
.
t necessario baslante tempo para que um partido
deixe de ser um g rup o reduzido de homens unidoS' por
um mesmo ideal e que actuem principalme nte denfro
do Parlido e se co nverle numa organizac;:ao lig ada as
massas e cap az de influir nelas. A durayao das eta pas
qu'e inevilavelmenle percorre cada parlido no seu desenvolvimento nao pode ser a mesma para todos. De ~
pende das condic;:oes objecl ivas do pais e, em grande
medida, d o proprio parlido, da sua ene l'gia, da sua
coes ao e da sua taclica. Mas por multo desigual que
seja 0 c omp lexo processo da tusao das ida ias com unistas com 0 movimenlo operario de massas, pOl' mu i-'
10 que os partidos comunislas e operarios se di stingam um do outro q,u anto a torc;:a, erecti'vos e organi zac;:ao, 0 movimenlo c9munista internaciona r no seu
conjunlo converleLi-?e j6 num po deroso e incontivel
aluviao. Incluso a ?.ctiv~dade . J;l e partidos tomunistas,
relalivomenle pequenos e qu'e toda vi a nao cond uzem grandes massas:- ~ H~a, chama inestinguive l qU,r
larde ou cedo aleara c:i movlmento daS' massas po pulares.
, <" f'l
,.
,
processo de crescirp.erJo gos parfidos.comunistas
e de ampliac;:ao dos seus "lac;:os. com 0$ trabal hadores
e lao irredutivel como
accao d aS' leI's da histo ria.
Mas nenhum movimenl6' Clsc~ensjQnal segue uma linha
recta. Na historia de cada, pariido ha periQd os de
auge, de descenso, de acentuac;:'\),o f1 de debil itamenlo
da sua influ&li\cia na} massas. , Np If;abalho coiidiano
de cada parlido os ~xifos alte r n91l1;:~ , com QS reyezes .
As campanhas eleitorais, POI' exemplo; nem , sempre
dao mais voles aos co munistas: 'ballto. nos period os
de tr iunto como nos d ias de rev ~?~s · ler.npo (arios os
parlid os comun istas seguem sempre . ~ Iradic;:ao leni,
nisla: analizar bem as co ndic;:oes obJeclivas criadas,
lirar ensinamenlos pos defe ilos pr oprfPs,e ~'forc;:a.r-se"
antes de lud o, por alargar a sua lig oc;:ao co m os Irabalhodores.
,
"
~ . -" . ,
A experiencia .hislorico ensina; q ue nem sequel' os
partidos mai s prestlgiosos, que co nlam ,co rll; q: ap.oil?
do povo, podem ac;lormecer sobre o s 10uros ~, A pecu-<,
liaridade da ligac;:ao do partid o com as massas Gon-,
sisteprecjsamenl~ em que e miSler r'7forc;:a, (IlSla liga ,.
c;:ao a todo 0 momenlo, dia apos d ia; 0 me no r deb i;lilamenlo do Irabalho das massas fazisempre qu€ ,se
percam posic;:oes tonquistadas ~ 0 inim igo nao perm a-,
nece inactivo, )rata de 10fT],ar a iniciativa, ref(}rya ' os,
meios de influencia sobre as massas, saca tambem
en<;inamentos da sua proprJa experiencia e- recorre-6
eslralagemas cada vez mais subl is. Po r i5s0 0 Parlido
deve aprofundar e estender incessanteme nte, a sua in-4
'flue'ncia nas massas. Deve fazer is so oepois
ceoa
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carrentemenJe I.Ima das causas da s revezes. Depais
de cada triunfa tambem ista e imprescindfvel, pai s de
co.ntraria a vitoria naa sera firme e tarnar-se-a dif icil
apra veHa r a exita abtida para cantinuar a avan<;:ar.

AS MAS SAS APREN OEM PElA
PR6PRIA EXPERIENCIA

O s pa rtid os comun istas e o.perarios, p~r serem o.rg aniza<;:oes que expressam co.m justeza o.s interesses
ess enciais da cla sse operaria e de to dos as trabalhado. res, tem moti vo s fundadas para co.ntar com 0.
apo io. ac tivo. das ma ssas.
Mas e sa bido q ue na o basta sequer pro.ciama r um
programa marxis ta- Ien inista para ter prestrgio. en 1re as
massas. 0 povo nao ap rende po r meto. dos IIvrescos.
C omo. d iz ia Lenine, naa basta a prapaganda e a ag ita<;:ao pa ra q ue ta da a cla sse, para que as mais amplas
massa s de trab alhado. res e de o.primido.s pelo. capital
abracem as posi<;:oes do. Partido . « Para isso
ne-

e

cessario a propr ia experiencia politica destas
massas. Ta l e a lei fundam ental de to das as
g randes reoolu(:t5es ... » (Obra s, t. 31, pag. 73).

Os co mun istas tem sempre em co.nta esta lei objectiva da revo lu<;:ao para nao. se iso.larem das massas,
para nao se ve rem na situa <;: aa de uns« incampreend idos » e sa bretud o. para nao. se equ ivo.carem e nao. crerem que aqu ila q ue 0 Partida ultra passou tambem as
massas ullrap assara m. 0 que e cla ro. desde ha mu ito
par a o.s co muni stas, pa de naa se-Io ainda para as extensas cam adas trab alh ado. ras. E as massas ha que 10 ma- Ias ca ma sao., nao so cam 0. seu sentida revo. luc ian aria e a seu espi rila co mbativa, co.m o tam bem
com o s seus pr eco.nc eitos e as su as iluso es. Neste sentid a naa deve have r ' nem sa mbra de idealiza<;:ao., nao
deve to mar-se p o r re alidade 0. desejad o . Lenin e, que
tin ha um a ca nfian<;:a sem limi tes na energia re valuc ionaria d as massas, in sis ti" sempre em que era preci se
senti r « descon fianc;: a ~ quand o. se Iratava de aprec iar 0.
verd adeira estada de anim a do. po vo. Lenine era inimiga das exa gero.s e con sidera va que basear a tactic a
d o Par tida numa idealiz a<;:ao. d a co.rrela<;:ao real d as
far<;:a s de c lasse equi vale a matar a tactica. Par atrazada q ue seja a me ntal idade d as massas ha que to ma-I a em co.nsidera<;:aa. Nao c abe c a nsiderar-se o. fend idos pel a atitude d as massas. Seg uindo. este principio.
marxista-Ien inisto, Marcel Se rvin, no. infa rme aa Plena
d o. c.c. do. Partido. Co.munis ta Frances dedicado. a
situa<;:a a pa l ftica da Fran<;:a, depo.is do. referendum dega ulis ta, assinalava q ue seri a eq uivo. cada can siderar
um a massa re accio naria os 17 mil hoes de franceses
q ue disseram « sim », isto. e, que apoiaram de facta a
c o.n stitu i~ao reacc io naria. Ha que tomar em canta as
su as o.fusca<;:oes camo um facta o.bjectivo., e cantinuar
a rean imar au ma nter 0. cantacta cam a maier parte
desses milh oes de franceses: de cantraria, cama se
disse no. plene, a Partida co. nde na r-se-6 ao. iso.lamento. e ao. marasmo..
Um co.munist a c hamada a esclarecer a pali ti ca do.
Par tido pode, tlJ lvez, se nt ir-se inc lin ada a tr aba lh Br
ent re os q ue ja apa iam esta po lit icll . A co. isa e mais
f a c il, t rl,) b~l hSl-.s e entre pessall s de confi an<;: 8, ni ng uem

caliva, ninguem trata de [echar-Ihe a tranque ta. O utrq
ca isa e quando. se trabalh 'a entre elementas vacilantes,
e mais ainda entre gente hastU.. Entaa pade -se esperaJ
sempre um mau passa, e necessaria uma grande agi ~
lidade na argumenta<;: aa, e as y ezes hi! que ve nee r,
naa paucas escalhas para penetr ar em to.das as arga.niza<;:oes, campreendidas a$ maJs reacc ia narias, o.nde
haja massas trabalhadaras, Mas, ca ma 0. d emans tra
a experien c ia, so assim po de 0. Par tida ca nhecer a
verdadeiro. estad a de i1 nima das massas e so assi m as
camunistas padem aprender a trabalhar naa so entre
as elementa s avan<;:ada s, mas tambem entre as qU.e
vao. a ret agu arda.
partida marxista-Ien inista pa rtesempre da experie nc ia pa litica das proprias ma ssas. M as i sta naa s ig ~
nifica, de farma alg um a, que 0. Partid a po ssa perm ane cer passiv a ate que as proprj as mass as ca mpreenda rm
o.s ens lnamenta s da vida e que a razaa esta do. lade
das camun istas. A seguran c;:a de s part idas m arxis t as~
-Ien ini stas em que ma is tarde a u ma is ceda seraa
apa iad a s pela pava ca ma unicas parta- vazes das
seus interesses, nao. tem nad a de ca mum cam 0. tatalism a , ca m a tactica de «esperar que sa e ah a ra ».
A necessidade de to.mar em ca nsi dera<;:aa a nivel
de can sc ien cia das massas naa sign i fica em absaluta
que ha ja que descer aa nivel das ma ssa s e adap tar-se
as camadas atrazadas. Os co. mun istas c hamam preco. nceita s aa s precanceito.s; equiva co.s aa s equivaco.s, e aa mesmo. tempo. sabem apreci ar luc idame nte
a grau de co nsciencia das massas.
Um pri ncipi a impa rtantrssima d a tactic a ca mun ista,
segundo. a de termina a len inismo., ca nsiste em faze r
que as massas se can ven<;:am pel a sua pro pr ia experi en cia do. acerta da po.lltica do. Parti do. e em aju da-l as a adqui rir ca m a mai a r rapidez passive l, a ex peri e ncia prec isa para a luta revo. l uciana ri a.
A hisl o ria de muitas partida s co. mu r'1istas .ca nhece
elucidati va s exempl a s em que a po litic a d as cam unis tas recebid a pel as massas, de co me<;:a cam preven<;: aa e as vezes ca m ha stilida de, ca nquista u em po.uca
temp o. milh oes de vantades po rqu e a Par tida aplicava
uma tactica acertada e co. ntri bu ia de maneira act iva
para que as massas adqu irisse m experien c ia pa liti c a
e para fa rj ar a sua ca nsc ie nc ia.
Pa de servir de exempl o. cancre ta a tac tica das camunistas rus sa s no. peria da en tre Feve rei ra e O utub ra
de 1917. Ca ma e sabida , nas can g ressa s e can ferenci as da s tr abalhadares celebrado s antes do. mes de
M aio., o.s ca munistas naa rec al hia m mais que uma
decima parte des vatas. As mass as, sinceramente
equivacadas na apreci a<;:aa do. caracter da gu erra
mundial, negavam-se ca m freq ue ncia a escutar as .
balcheviques, que exo.rtav am a po r fim a g ue rra im perialista. Em mais de uma a Cci siao, traba lha da res de
ideia c~ntr a ria expul savam as cam uni stas d a tr ibuna.
Apesar dissc 0. Partid a tra balhava pac ien te e ten azmente entre asmassa s, exp lican da a su a linha pa litic a, util izan da ca m ace rta as provas acusatorias co mpreensfve is e co nvin ce nles para as masses, q ue Ihe
ofereciiJm a vida e a r: r6p rio d eseilvo l 'l in~ e nto dos
acon t·ecime nias.
Nas directriz es do. Partido su b li nhavii~ s e en taa a
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,n'ecessidade da propaganda : em cada ,gru 'p o, em~'a- , Pelo;on.trarjo guii;lm.-se pela ideia de qu e so os p-9r~
da regimen to, em cada [abrica"e,m parf!cular entre as ' tidos revo lu cionario$ pode(Tl defender de verdade,
m~ssas mais atrazadas, nas quais;~erri p re ' nos dias de ', sob 0 c i5pitalismo, este s in teresses, levando oasso
crise polrtica a burguesia trata dese apo)ar. Orga n i- passo, a cJi;lsse opera'ria a solu<;ao das ta re [as' princiza<;ao, organizac;:ao e uma vez mais o rganiza<;ao do pais. Desmascarando a [als idade e a hipoc;:risia de
proletariado em cada [abrica, em cada dislri to e em todos os partldos reformis tas e burgueses que [alam
cad a bairro .: esla era a norma de condutado partido de reJormas,,Len ine dizia: « N6s tratamos de ajllbolchevique e isto permitia-Ihe conquista r cada vez dar a cla,s se operat.iq a conseg¥iF midhorias
mais as ma2sas. Se nao fora a ~rai<;ao dos partidos rea(s, por insig.niricanfes que sejam, daslla sipequeno-burgueses, 0 apoio que os bo!cheviques ti- tll C!l;:iiQ econ6mica e, politi-ca, e semppe ac'rescell:nham ganho teria podido as;;egyri;l( a fl5ssage m pa- tamvs que nenh uma , reforma pode SCI" firme,
diica do pode r para as maos da cla sse ope reria.
vada deira e seria, se nao apoia da pelos me- '
Quando no perfodo de Munich , a~im como em todos revolucionarioS da luta de massas. Ensi1939, durante a «guerra estranha », 0 Partido C om u- namos sempre que 0 partido socia lista que nao
nista Frances desmascarava os ince ndlari os de guerra, conjllgue esla ll/ta pelas rej'ormas com D'S metorl aO conJava com amp io apoio entre as massas. Qs dosrevolllcionarios do movinlento operario,
irlim igos do comunis mo badalavam aos qu a tro ventos pade transformor-se numa seita, pode isolar-se
falando -de iso lamento do Partid o . Mas, pouco de- das tnclSsas, e este
Q perigo mais serio para 0
p ois, a propria vida co nvencia as massa s de que os exito do verdadelFo socialismo revolucionario» .
comunis tas tinham razao. 0 Partido viu de novo (Ob ras, t. 2 1, pag. 389),
cresce r 0 ~eu presti gio entre as massas do povo
0 Partido l a n~a consignas act ua is , que 0 povo
frances.
co mpree nde e a luta pela sua re ali z a<;ao ajuda a ele~
Agora, camada$ mui to amplas de [r ancases nao var, passe a passo a <;onsc ie ncia das massas. Os c o,
cornpreendem aif)da bem que a subida de De Gaulle muni stas desmascaram con stante mente 0 reg ime ca-"
ao poder e todas as transformac;:6es que lev a a cabo pita lisla, j:'l caduco, mas consideram erroneo lan<;& r
sao a of en siva 9a reac<;ao e do [ascismo, /\1a5 a re a- cons igna s puramente crlticas e que nao I-espon dam a
lid ad e dis5ipara a9 ilus6es. A demagogia, 0 enga no, pergunta de que se deve fazer e co mo haque faze-Io.
a propagBnda chauv inist,] e a poirtica d o silen cio e V. I. Lenine sempre lutou contra os intentos de lan<;ar
do equivoco Qodem proiongar a o fusca<; ao, mas na - con sign,as que so sirvam para« agu :;: ar a conscienci&
da po de oC,u liar d urante la rgo tempo 0 que existe na do prole tari ado contra 0 imperialismo.» Lenine dizi a:
prppria Vida ne m 0 que nao pod e mudar enquanto 0 « Toda a cOflsigna «nef[atiVa »;1Zc10 /igada a llma
poder se en,gonira de [acto nas maos dos monopolios. determ inada solw;:ao posi!iva, nao «agur;:a», mas
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SOBRE AS CONSIGNAS E JNICIATIVAS sio, um mero g rito, uma frase de clamatoria, sem
contelido». · (Obras, t. 23, pag. 60 J•
. REVOlUCIONARIAS
As consignas lan¢adas pelo Parti do sao uma prova

C o mo faze r que as massas adquiram com maior de como compl-eende 0 momento , as particul arida rapidez: a necessa ri a experienci a polrtica? t: su[ici ente des da situa<;ao e 0 veraadeiro estado de anim o das
para isto levar a cabo 0 correspondente traba lho de maSS6S. t: notorio quanto energi c amEinte lutava 0 Par esc lareCimento. A sua importallcia e multo g l-and c, tido Bolcheviq ue contra todos os que pretend eram
mas Sernpre co rre 0 risco de converter-se num sim - impor-Ihe, a rafz da revolu:;:ao de Fevereiro, consignos
ples tr ab al ho educati vo se nao estasubordinado aos direct amen te socia listas como consignas de ac<;ao
ob jectivos mais perentorios; as chamada s « reivind i- chamando -" derruba r ci governo provisorio. A estas
ca~6 es direc ta s », e nao esta ligada a nenhuma ac<;ao
co ns ign as chegou 0 Par tido passando por di versa,
concre ta, A pratica rev o lucionaria convenc eu j6 h6 etapas intermedias, quando as massaS compree ndiam
tempo, os partidos comunistas d'e que abrir os olhos j6 que sem derrubar ogovefno prov iso rio nao se po '-a s' mes sas para que vejam a situ a~a o re al nao signifi- d ia res ol ver nenhuma das rare[as vit ais que es ravBm
'ca; nem na ca que se pare~a, instruir mediante a pa - colocadas ante 0 pars. 0 Partido nao lan<;ava en tao
16vra, e nada mais qu e a palavr-a: significa o rgani zar c o nsignas nit1damenle socialistas. Luta va pela p az e a
a accao ,
logico da luta demonstrou, que nao se po dia ter mina r
Como as massas assimilam " real id a-de circundante com a guerra sem termino'r antes com a burguesiae as
alraves dos [actos com que chocam dia a d ia e as lati[un diilr ios. O Partidolutava" pelo pao e os aeo ntea[ectam directamente, 0 Partido so pode ' !ogror que cimel1to s de,nonsrraram as massasque .enquanroos
as !TI mss cS 6bordem ' a solu:;:ao das' tarefas essenciais explora do resestiveram no Poder nao se pod i9 da r
q uando dirige a luta pe la sa tis[a<;aodas tGrefas essen - pao aos famintos. 0 mesmo aconteceu com a cons ig 'ciais, quando diri-ge a luta pe!a satisf a~ao d~s suas ' na «A terra -para 'as camponeses» e ou tras p ar-a cuiCl
necessidades imedi atBS. Os marxistas critica ra m sem- rea!iza<;ao os bolcheviques levantam as massas.,4-q uepre os -r efor m i~ r as, que adiam -a rEali ca<;:ao do s ideais les chamamentos democratic o s, simples, cCimpreen d iSOCie!lstas ate urn futuro ind eterm inac o e afirma m que dos pa r tod o s, que re[ lecti am acertad am ente as ne o interesse principal da c1asse operaria co nsiste em - cessida des popu lares, desempenh aram um pape! emi procurar a sErisfa<; a9 das n ecessidades coti diB nas. A,o n2 rcteme nfe revolucionador, desen volverarn a !n iciati, mesrT' O te rT:fj o os comunis tas estao longe de [ech ar va dBs massas e d~'ram vida a numerosas forme s d,"
os olhos as ditas necessidades dos traba lha do re s. lu ta dos trabalhado res.
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Hma das particlil aridades mais im portantes da etapa
adual ,do l110vimento r,evoll1eionario " e~que ,as tarefas
ime-diatas ,ql\e.se apresentam diante dos tr~b3!lhadores
e a defesadas suas necessidades, cotidianas,Junelem-se
cach vez rnais,l com a " solll<;;ao dos problemas mais
importantes Iigados ,iltransforma<;;ao da soc;iedade ca:·
pit;llista no seu conju nto. Muda 0 pr6prio conceito
de « li'ecessidades lIrgente'3". Na realidade, nas condic;oe3 cdadas pelo d ominio dos mOl1opolios, toelo 0
moyimento pelo allm ~ nto dos salarios, IJelo sl1bsidio
de desemprego, p,elas pen,oes, etr:. afc",cta os interesses
dos monopo listas, que s1;lbordinaralJ,l to.talmel;l te 0
Estado.
Ate q ue ponto se amrliO ll oconte(!do do cOlilceito
de «nece,sidactes urgentes » ve · se com toda adareza
quando se analiza a luta p ela paz, cOt;ltra e;s: periencias
de arm as at6rnicas. Ne3ta Iuta, os operarios ~sUio agora directa Q vl talmente interessados : d o seu ex ito depende a viGla da S1l1 fam ilia, dos sells mh os. No seeulo
J a anna at6rnj"ca; a propria experiencia politica da
clasS'e operariu, de todos os trabalhador€s e de outras
cam<!,das, jJerrnite ver com crescente nitidez qlle a defe3a da paz e .o pr ote3t o cO ntra a agressiva politica
c;cterior dos Estados impe:'ialistas nao e um protesto
politico abstrato , mas u ma politica de importancia
vitai qu e penetroH em ~acla easa.
A defesa cia paz, da imiependihcia nacional e clas
lib erdadcs demowlticas e a luta pela reforma agraria
sao na acllialidade tarefas card inais que podem servir
de lIniao das ma is distitj.-ias camadas da populac;;ao na
imensa maiori a do~ paises capi{alistfls,
Qur.ndo por cxcm p!o os partidoscomunistas de diversos pa ises cia America Latina apresentam l1nl ' ptograma reivindicando a defesu e ampJia<;;ao dos direitos
e lib€rdades dvicas, a protee<;8,o das riquezas naturais
nacionais conil'a 0 capital es trangeiro, a eleva<;;ao do
salario, a ajuda aos pequenos produtores agricolas e
aos parceiros, estes partido s Iuta m por reivindica<;;5es
de illteresse coml!m f:. leval1l a acc;;15es conjuntas de todas as camadas da popula<;;ao.
Na criac;;lto de tal unidade consegniram exitos consideniveis, cOllcrefamenle os cOrPunistas 'c hilenos. A
can didatura presidencial apoiada pelo Partido Coml1nista do Chile reu nill, em 1958, 7 vezes mais votos
que em 1952, s6 30.000 menos que 0 candiclato eleito.
o movimento politico sllrgido em torno cia classe openi.ria eda 'frenle de Ac<;;ao Popular tem uma forc;;a de
,,' atracr;ii.o seni' precedente na hist6ria do pals, inCIuso
110 camp o, que sel111jre tem ~ido consideraclo como um
firme baluarte d a reacc;;ao. A frente de Au,:ao Popular
tem-se somuelo algun.s partidos pequeno burgueses e
, tel1l-se ref6 r~ado a unidade de socialistas e comunistas e a colabora<;aocom os partidos democraticos.
o Partido ComunistaItaliano pOSSl;e uma grande
. experierlcia na ap licac;ao duma polftica que permite
IInir as mais distintas camadas da popul;\i;ao em torno de reivindiea<;;6e's concretas. Na Italia, gra<;;as aderrota do fascismo e ao desenvolvimento do mov imento
de massas, 0 pova conseguiu lima nov a Constitui<;;ao,
que, se benfq ile consen'e 0 sistema capi talista , co ntem
diversos artigos que impoem rerormas de caracler progressista e dcmocra tico. POl' isso as classes dominantes
violam po r tOJ03 os meios a C'lnstitlli<;;a0 e tratam de

iludir as r,efonnas. 0 ParticibComU ~l i s ta, p,e)o ,contr
rio, organiza as massas para a luta pela d(!fesa e al11pJia<;ao das oIiberdades democraticas, para que se CUl11pra :todo 0 prescrito na Constitui<;;ao.
6) Par,t ido apresenta constantemente as suas propostas para dar solll<;;1io aos problemas que se levantam
alilt<? 0 pais ,e ante as distintas camaclas da populac;ao.
Depois de varios anos de luta dcntro e fora do Parlamento, os cOl1lunistas conseguiram que seadoptasse
I!ma lei de pcnsoes aos cam pOn{!3 es. 0 Partido conse guiL! organizar um poderoso movimen to dos parceiros
e arrendatarios para que se restrinja a Iiberdade de
que gozam os proprietarios da terra para an ular os
contratos. Hoje os cOll1unistas It!vantall1 Ull1 p ode roso
movimento contra a carestia da vida ao qllal se incorporam os operarios, os artesaos e os comerciantes, assim cornci as l1lulheres que de",e mpenham um importante pape!.
.
A p ratica rev olucionaria confirma que s6 lima actividade infatigavel dos comutil is tas e a sua iniciativa
.(!m todos os dominios podem faze r que a influencia
do Partido se estenda entre as massas. A isto se referia Lenine quando clisse: «Nao podemos resignar-
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-nos a que as nossas conslgnas tacticas sigam
a ri!?boqlle dos acontecimelltos e acomodando-se
(z eles uma vez que se produz iram. Devemos faz er de modo que as palavras deordem IlOS chamema avall9ar e ' IlOS ilumillem 0 camill/zo . . . »
(Obras, t. 9, pag. 132).

Afim de poder actuar assim, os partidos comllnistas
ted em a apoiar-se l1lais amplamente nas organiza<;;5es
de l1lassas, nas quais os traba lhadores emp regal1l a
sua aetividade e aparecem novos activistas e clirigentes de valor: em primeiro lu gar, os s.in cl icatos, as organiza<;;5es mais l1lassivas da classe operaria ; as cooperativas e os agrupamentos fell1inin os, juvenis, desportivos, etc. S6 atraves dessas organiza<;;oes se pode
lutar com exito pel a frente (ll1ica .. A experiencia demonstra tambem que as call1panhas polfticas desencadeadas pelo Partido sem a participa~ao cl as celulas
nas empre3as, no campo enos bairros urban os se
convertem de modo inevitavel em campanhas de cadeter propagahdistico, principa!mente.
Toda a obra em que as celulas ponham mao ad'quire
desde 0 pr6prio comec;o um caraeter distinto. SU1<gem
em tal caso as l1lais diversas iniciativas e nasceil1-n ovas form as e metodos de trabalhoque permitem ao
Partido estender a sua influencia e fazer com que-chegue aos diferentes grupos da popula<;;ao.
.'
No XI Congresso do Partido Comunista da fih landia, Partido que 'c omoe sabido possui consideravel
!nfluencia rias massas, prestoLl-se LIma aten<;;ao especial
ao fortalecimento e it all1pliac;ao das organiza<;;5es de
base. A prMica do Partido Comunista finlandes ofe'rece elucidativos exemplos de organiza<;;5es de base
que aprenderal1l a reagir em 8eguida ante ql1alquer
problema candente, quer se trate de uma questao de
politica geral, quer de um assunto que inquieta os habitantes de um Il!gar determinado. Algumas organ~a
c;6es locais do Partido foram as iniciadoras da 11lta
pela rnelilOria das condi<;;oes de vida, Hi organiza<;;6es
territoris.is de base que gozam de grande prestigio
entre a popula<;;ao porque Illtaram energicamente por
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,c onseguir qtU! !ie cons,tr.uam .caminhos, .condutas de .<,e com as massao. Mas isso e simplesmente hipocrisia.
·a gua e centrais eh~ctricas, e os ,comunistas em contacto Ao atacar os proprios fllndamentos da concep<;ao reo
dircecto com a gente, conheceram as suas necessidades,voillcionaria do mundo, ao tratar de converter 0 Par"
,e ,esfon;aram-se por ajuda.la, por atenuar as suas difi- tido num clube de disCllssoes, apartam-no do trabalho
culdades. Essas organiza<;oes de base sao lima escola entre as massas. Devido ao trabalho de sapa dos revi •
.de trabalho poiltico para todos os comunistas, e do sionistas durante certo tempo tem-se debilitado os yin·
trabalho dos militantes depende em grande medida a culos de alguns partidos com os trabalhadores. 0 ex,Combatividade de todo 0 Partido.
-presidente do Partido Comllnista da Dinamarca, Aksel
Toda a experiencia do movimento comunista ensina: Larsen, Gates nos Estados Unidos e outros revisionisque os partidos que desejam ser um factor politico de tas desempenharam este papel desorganizador, deb iliverdadeira importancia na vida dos seus paises, apli- tando as posi<;oes do Partido. Mas os vinculos deste
cam sempre uma politica activa e nao se limitam a com as massas comec;aram de novo a ampliar-se quanp ropaga nda e a critica, mas lan<;am consignas, e pro- do os revisionistas foram desmascarados e se pos fim
p ostas que podem servir de base para a unidade de ao seu trabalho de desorgailiza<;ao.
ac<;ao de massas cada vez mais amplas. 0 conceito
Os revisionistas, da mesma forma que os reform is"'massa» amplia-se rapidamente na nossa epoca; por tas de todos os matizes, refiectem a influencia burgueisso os partidos comunistas tratam de trabalhar entre sa no movimento operario e dirigem-se para os eleas mais diferentes cam ad as da populac;ao e de fundir mentes menDs conscientes do proletariado. Naturaltodos os regatos do descontentamento popular numa mente que arrastar-se na cauda do movimento e turvar
a agua a gente de mentalidade atrazada tambel11 e «Iipoderosa e unida torrente anti·imperialista.
ga<;ao» com as massas, mas essa Jiga<;ao equivale a cliA UNIDADE DO PARTIDO, CONDI<;:AO luir 0 Partido, a fazer que perca a sua fision omia de
orientadora e organizadora do movimento. E 0
PARA INFLUIR COM ~XITO NAS MASSA.S for<;a
marxisl11o-leninismo entende que a Ji ga<;ao com os ·traPara guiar as massas e cumprir pratical11en te 0 seu balhadores e uma condi<;ao indispensavel para dirigipapel dirigente, 0 Partido necessita duma uniclade ba- -los, para conduzi-Ios avante.
seada nos prindpios do marxismo-Ieninismo. A coesao,
o revisionismo e 0 principal perigo para 0 movimena disciplina, e a primeira condi<;ao de qualquer activi- to comunista dos nossos dias. E ainda que a primeira
dade organizada do Partido. Nao se pode dirigir as vista possa parecer que os revisionistas advogam por
massas com acerto se no seio clo Partido ha dissenc,;oes manter rela<;oes com as massas, na realidade, ao pri~ entre os militantes nao reina a unanimic1ade. Aos va-las da sua vanguarda e ao romper as acertadas rerepresentantes de um tal partido sempre se Ihes pode la<;oes entre 0 Partido e os trabalhadores, leval11 0
clizer: primeiro ponde-vos de acorclo vos proprios.
Partido a divorciar-se daquelas.Mas esse perigo amea<;a
Ao mesmo tempo a propria unidade interna clo Par- tambem por outro lado. Nao devemos esquecer 0 sectido depende da medida em que ele se encontra ligaclo tarismo, ensoberbado, doutrinario, limitaclo, q ue imas m2.ssas. Os comunistas nunca imaginaram a unicla- poe aos partidos len inistas metod os simplistas de 50de como algo que tenha que se manter artificiall11ente lu<;ao de complexfssimas questoes do movimento opee possa recordar, por pouco que seja, uma clisciplina rario baseando-se em esquemas exteriotipaclos. 0 secmeciinica. 0 Partido Comunista e a confraternidacle de tarismo e a nega<;ao da necessidade cle apren der clas
correligionarios que se consagram a obten<;ao dum massas, e falta de desejo de buscar fo rmas e l11etodos
grande objectiv~ e que nao perdem em nenhul11 mo- cle trabalho que aproximem 0 Particlo das c1iferentes
mento 0 sentido da sua responsabilidacle ante 0 povo camaclas de trabalhadores.
e pela defesa dos seus interesses, pelos seus destinos.
Apesar cle que exteriormente, 0 revisionismo e 0 secExplicando em «A cloen<;a infantil do Comunisl1lo" tarismo se encontram em pugna, nao e casual que quano que forja a clisciplina do Partido revolucionario da do se complica a situa<;ao ambos se activem. No mesc1asse operaria e como se comprova e refor<;a esta dis- mo perfodo em que os marxistas russos tiveram que
ciplina, Lenine assinala como 0 primeiro factor a cons- Iutar contra os revlsionistas liquidadores depois cia derciencia clos Comunistas, a sua fidelidade a revolu<;ao, rota da revolu<;ao de 1905, Lenine chamou aos sectarios,
sua firmeza, seu espirito cle sacriffcio .e 0 seu hero is- que en tao intensificaram a sua actividade, «liquidac1ores
mo. A seguncla condi<;ao da unidade cia vanguarcla ao inves», pois ao afastarem as massas do Particlo, de
proletaria e a sua «capacidade de ligar-se, de apro- facto 0 empurravam para a autoliquicla~ao. Esta Iiga<;ao
:rimar-se e, ate certo ponto de fundir-se com as clo revisionismo eo sectarismo, tao bem captada confirmais amplas massas trabalhadoras, em primeiro mam-na muitos exemplos cia pratica actual dos Partidos
.Iugar com as massas proletarias, mas tambem, Comunistas dos mais diversos paises. No Canada, por
com a massa trabalhadora nlio proletilria » (Obras, exempIo, os revisionistas condenados pelo Partido pro·
t. 31, pag. 8). Por ultimo e tambel11 condi<;ao da unida- gressista operario, estao em liga<;ao com os trotskistas,
de do Partido a justeza da sua estrategia e da sua tratanclo de organizar junto com eles um novo partido.
tactica politica, «a condi9tiO para que as massas
o informe feito no Pleno clo c.c. do Partido Comais amplas se conven9am disso pela sua pro- munisto Frances, sobre a situa<;ao politica em fran<;2pria experiencia», (Iugar citado).
,
depois clo referendum poe em guarda contra 0 perigo
Os revisionistas contemporaneos fingem-se de boa de direita e 0 de esquerda.
«Olhando a dire ita podemos ver manifesta90es
vontade lutadores contra 0 sectarisl11o, contra 0 dogma'de oportunismo, engendrado pelo exifo dos pat:· tismo e contra tudo 0 que· impeg.e
0 Partido de ligar.
,
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;;triOS da no va cOllstituir;:tio. . .
Ao mesmo tempo fl d que temer 0 perigo do,
sectarism o, que po deria levar a que 0 Partido
se b'isse isolado da s massas tra ballzadoras . .. 0
mais cerlo -diz 0 informe - e que os raros, mas
q,ctivds ele mentos oposicio nistas, que tem em
v'ista acestar {{o lpes a unidade do Partido, se,
mostrem mais raivosos e ataquem ao mesmo'
tempo, pela dire ita e pela esquerda».

ricanos: Inclusive os Paftidos menos numeroso(sabe:'
riio, com 0 tempo superar as suas debilidades e atrair
para 0 sell lado a maioria da classe op~nl'ria. A' pnitica
revoluci6'naria dos nossos dias confirma-o. 0 trabalhd
fnttife'ro do Partido Comunista de Espanha, que, na
clandesfinidade, organizou em 5 de Maiq d ~ 19'58,a
J OInada de Reconcilia<;iio Nacional n'iJ. quai'milh5es
de. ~spanhois expressaram de uma Qutra forma 0 ~ ell
prote's to contra a ditadura fascista:;' os considenlveis
A luta contra 0 revisionismo e cont ra as manifesta- p'ro~re'ssos que tern ~o~seguido na~~lei<;5es I?ar lam ~n ~
~o es de sectarismo e a luta pel as massas, pela cria<;iio tares , as for<;as de esquerda em dlyersos palses; a In"
duma ampla frente anti-mon opolista.
f1u'en'cia que ganha 0 Partido Comuhista ~a Venezuela,
o movimento comunista tro per;a em cada pais com q'lle' contriblliu de forma decisiva para fplstrar tentatias suas dificuldades objectivas e tem as suas peculia- vas de golpes de estadd rea~ciomiri.os, . e muitos outros
ridades especificas. Mas tod o 0 mo vimento comunista exemplos confirmam a tese lel)i oista de que a forc;a da
se desenvo lve hoje em co n d i ~5e3 criadas pelo rapiqo vanguarda que 0 Partido r~p r~sehta «e dez, cem oezes
fortalecimen to do camp o do socialismo, num clima em maior que 0 S'eu mim er-o». , ' .
que a in fl uencia das ideias da paz, da democracia e do
Os partidos marxistas-Ien in'istas ,.c omemoram, segusocialismo e cada vez mais amp la e invencivel. Tudo ros da vitoria, os quarenta anos da etapa do movimento
marcha para a conversao dos partidos marxistas-Ieni- comunista internacional que ,c6ine'c;ou depois da revo nistas em Partidos de massas, em verdadeiros diri gen- lu<;iio de Outubro e foi inidada pefa fllndac;ii o da Intes da Illta de tod o 0 povo. Assim 0 evidenciam a glo- ternacional Cbml,lnista. AgrllP:),ndo sem desan imo toriosa actividade dos maiore3 partidos comunistas da das as (orc;as dernocraticas e,progressistas, conauistou
Europa Ocidental e 0 impet uoso desenvolvimento d ps cad a vez mais ,a confianc;a e Q flpoio de sells povos na
partidos comunistas nos paises asiaticos e latil1o:am~- luta pela paz e pelo socialismo '-
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CAMARADA ...

sabenis hon Jar 0 teu nome de comunisia" ,naQ prestan~
Na luta co ntra 0 fasci smo q ue tiraniza 0 , povo por- do aos inimigos do nosso povo, qtiaisquer declara<;6es
tugues, na luta pelo Pao, peia Liberdade, peia Indepen- que prejudiquem a ,tua luta, a luta do no,$so Partido
den cia, peia Paz, na defesa dos inte'resses das classes e do povo - tu sentiras uma profunda alegria pelo teu
trabalhadoras, na luta ao servic;o da Patria, muitos proprio comportamellto, ficaras profundamente s ati s ~
comunistas tem pago com a vida a sua firmeza perante feito pela tua firm eza, p~la fpnfianc;a em ti pr6prio e
o injmigo. Sao exemplos de hero!smo e de martfrio que pela confianc;a e consid erac;~ d.o, Partido, d os tellS
animiJ.m a conduta dos combatentes anti-salazaristas e camaradas, da classe operaria, dos trabalhadores, de
que iinp6em 0 dever de se ser di gno de tais ,~xemplos. todos os portugueses honrados. ~
NAO UQUECAS NUNCA, CAMARADA " .
. Qs npmes dos martires resistem ao tempo e ficam na
Nao esquec;as nunca" camarada, que lutas pel o mais
lelllbranc;a das classes trabalhad oras e dos comunistas
CQJ1l0 far6is a guiar 0 sell comportamento. Militao Ri- bela ideal da humanidade, que a causa que defen des e
beiro, Jose Mo reira, ferreira Marques, Germano Vidi- a causa de ml}.itos milhCJes de <;amaradjis teus espalh a ~
gl!l, ieira r.om~, AU~ljsto Martin s, e ta~to.s e tantos dos por todos os paises da terra, qLe 0 Comunismo
Qutros camarapas, desae os mals responsavels aos me- conquista em cad a dia que passa novos adeptos, q ue
np~i responsaveis, q,ue !110rreram em virtu de dos maus o futuro Ihe pertence. Nao esque<;as, camarada, que 0
tratps da policia, sao ba\ldeiras dos com batentes anti- socialismo triunfou ja numa grande parte do mu ndo,
llalazaristas e fi m m gravados a letras de, auro na que mais de uma terc;a parte ,de toda a humanidade
hjst6ria da l u(a!do nosso povo. H onra ete'fria aos se libertou para sempre das grilhetas da explora<;iio do
homem pelo homem e da. perseguic;ao das for<;as ren ossos martires !
pressivas ao ' sen::iI;O.,dos capitalistas e dos fascistas.
~ FREMIO , D~S , ~'ERD~D,. ~~g'S rCOMUNISTAS
Nao esquec;as, camarada, que Salazar e 0 seu governo
; Aqueli!s que se compor tam, fi rmemente perante 0 tirano govern am contra a vontade do nosso povo, q ue
inimigo, que, na jsua passagelT1> pela po1lci,a, tem a o seu , regime se desagrega, que eles acabarao por ser
preocupac;ao suprema de defender p Part ido, que niio derrotados ,€ vencidos pelas forc;as da Oposi<;iio. E emprFstam q uaiBq uer declarac;6es qu ~ .,.,pa ssa m servir 0 bora a agonia do salazarismo seja cruel para 0 povo,
inlmigo e prejudicar a._ causa da liber.taqiiQ, d!) nosso a vit6ria apr6xima-se, 0 nosso povo libertar-se-a. Niio
pavo» tem um gra nde premio para -este se ll-t ompbr- esquec;aa, camarada, que a polfcia salazarista nao e
tamerito : con fianc;a do , seu PartidO,' a corisiderac;Iw m;lis do que um vii instrumento desse governo odiado
e a estima dos seus camaradas,. dos s~u s c;omp.1l1heiros pelo ' nosso povo e que ela tera um dia de Ihe pres tar
de, trabalho e dos ,pr6prios famili¥t3, e ,a sa-tisfac;ao contas pelos seus crimes.
intima d b cUl11p ri mt;n to do seu deve r de comunista,
'.1\ tua causa, camarada, e a causa dos trabalhadores
de Portugal e de todo 0 povo, e a causa que obtem
de ' homem honrado.
"
"
,:Se fores; p re;s-O, call1 a-rada~ t1.l saberas vell eer as tor- , empre novos e renovados triunfos no \lOSSO pai~ e
turas e as horas diffce:s nesse novo posto de Iuta, tll em todos os paises do mundo f 0 futuro e \losso !
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PAR1II)O' PRECISA DE AUNtENTAR
OS FUND(!S

~c

Por

A

despesas do Parti\:io : ~umentlHneonstantel1lente,
a par das . responsa\:)llidades sel11pre crescentes
perante a evoluc;ao ,dos aconteciment'os nacionais e
internacionais. Nil. qualjdade de Partido politico da
classe openiria e de fodos os trabalhadores em geral,
que marcha na vanguarda na luta do povo portugues
por uma rpudant;a n~ situac;ab naciorial favoravel ao
11'OS50 povo, 0 Partido tem tarefa5 imporfantissimas a
desempenhar.
Sem dinheiro, 0 Partido nao poderia tel' realizado
o seu V Congresso, nel11 p ublicado os seus in form es,
o Progmma do Partido, os Estatlltos,' as interven c;aes
e todos os outros materiais nele aprovados (.e qu e
custararn l1111itos e muitos contos ao Partido). E,
o;:amaradas, e justo saiientar-se que fbi necessario 0
Partido fazer um e1evado esforc;o para que num breve
eS[Ja(;;o de tempo , tendo em con ta as dificuldades
callsadas pela clandestinidade, tenha posto todos esses
JJ1ateriais pred030s na nl1 para 0 estud o e conhecimento clos sells militantes, simpatizantes e do no.sso
povo. Sem que a publica<;ao destes docull1ento? prejudicasse a safda regular do« Avante!» e a restante
imprensa do Partido. Se 0 Partido nao elevar as suas
rcceitas compromete serian,ente a ap1icac;ao na pratica
das resolu<;oe's safdas do Congresso em prejuizo cia
mobiliza\ao ela clilsse' operaria e das massas. Sem dinheiro 0 Partido : nao podera alargar e consoliclar as
Sllas or9'an ~ ZaCoe3 e defenele'::las, bem como os sellS
olladros"da rCpte3SaO polie!a! cad a vez mais intensa
~oll(ra 0 Partido, tentando im pe'dir ou entravar a
sua lut2. criadora e decisiva para 0 derrubamento do
salazarismo.
_
POl' outro lado 0 P artido tem de manter e alargar
o seu o uadro de funciol1arios , de assegurar a conti"'
l1uidade e' desenvolvimento de todas ,as tarefas do
Partido, de leva! a cabo a grande tarefa de esclarecer
e organizar os trabalhadores emdefesa dos seus interesses, de orienta-los na luta contra a explora<;ao,
contra 0, de'semprego numa palavra prepara-Io para"
llltas P911ticas decisivas contra 0 salazarismo. Tem qc
defend2i- corn tmhas e dentes 0 seu aparelhode agitR-,
Gao a sua propria direq;aQ e sem um aUl1lento SljbStancia! cit; rece;t;.as esta tarel'a nao p oded sei' realizida
como se impact'll.
,S
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receitas normais e ao mesmo tempo se
Corresponda ao Apelo dos mil contos
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P artido provem dos seug empreendiment0s, das eot!zac;oes, das iniciativas de mas,sas e das davidas vol un.. tarias. Daqui se depreende que e imprescindivel que
..ada ..militante, cada membr6 do Partido tenha este
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SOARES

pr'll\bl)jcl' rEdito , em conta;S6 assim · cad a um de nos
podeni compreender a importancia do ctlmprirrento
da tarefa de angariar funclos: No q.ue diz respeito ao
pagamento .' das . cotizac;ees, impae-se que nenb uiI1
membro deixe de pagar a sua cotiza\ao r~gularmente ,
como urn principio ba~iCo dosEstatutos. E de lamen tarq uc existam membros cIo Partido que nao pagLiem
cotitac;ao e que outi-os rillo a pagnem regularmente'
ou a deixem atra zar \1m ano e m3is. Ista rcvela 1)111/
incompree nsao. 0 mesmp acontece com 0 pagamed6 '
da imprensa, que custa t'antas centenas de escudos ao
Partid o.
P or vezcs sao os prop~i os respollsaveis ql:e entregam a imprcnsa nilo pedem 0 dinheiro , dis cutindo
sabre isso se for ne'ce,s sario . Dum modo geral os dmigos ou leitores nao opoem resistencia ao pa gamcnto,
concluindo-se qu e ~ uma --suostima<;ao on esquecimento. Da parte de algun.s camaraclas existe ainda acanhamen te .em ped ir osp ,ou 10 tostees, 0 que tern de eel"
vencido.
As necessidades do all!11e'ito da rec oiha de iundos
para 0 Partido exige q ue 56 ievante uma amp!a discu s".
sao a volta deste proble'ria. Pela polfticajusta do Par-,
tido e pela evo luc;ao d os aco niedmen tos iniernadonais
favoravel ao Campo do' Socialisl11o, 0 prestfgio do_
Partido aurrentoll grande11,ente junto das \nass as c
por isso (-nos .mais Lieil fo mentar junto c1elas 0 auxflio ao Partid o. Par;J, ' isso a divt:lgac;ao e d is cussao elo
Progral11a do Partido e muito importante. Se os t rab a~
lhadore", as massas. ~el11 Partido e todas as pessc,as
ilonestas ' conhecerem oem qu ais sao os objectivos do
Partido, porq ue luta e 0 que significa a realiza\:ao.
do Progral11a, nao deixa rao de corresponder a ' este
apelo, pois 0 Progtama satisfaz inteiramente os interesses e aspira~6es dasvarias cJas se~ , satisfHz 0 decejo,
da maioria da pOjJula<;ao que aspira 'ao bem estar, it
liberdade ea paz.
Aos cam aradas que trabalham junto das massas,
compete organizar um trabalho com vis tas a aprovei··
tar toctas as possibilidades de inidativa de massas.
Alem das eontrioui\oes in 9ividuais e abordagens aos
amigos que tern mais Oll menos possibilidades devem- .
-se eriar outras iniciativas colectivas , fornentando a
cria~ao de grupos cle arni gos que abranl, ~\ma rubrica
especial. Enfim ha mil e uma forma de eorresponder
aoapelo do Parti do.
Algumas organiza<;6es, nU,m belo exemplo de boa
compreel1sao . e boa vontage, ja elaboram os sellS
planos de acc;ao, eomprometendo-se a arranjar determinada quantia. Nalgul1s casos hi trabalho de emuJac;ao por meio de eompetic;ao eom outras organi:(:a.
~6es. Nenhum am igo nel1hu m, simpatizante, deve .
deixar de contribui r activamente p,a ra esta campanh.a , .
do seu exito depende tambem os exitos do Partido _
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