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saBRE A DEfESA DO PARTiDO-
I l ' >t . /~ 0' desastre ,de Dezembro, que 1'\os rotibou .Ri~uns 

" 40s nossos melhores e mais expe\iente~' qua
dros de Direc<;:ao obrigo u a fazer ¥fna . ~n~lise 
mais profunda dos problemas ligados a defesa do 
Partido. , " " j;, 

Verificado qu e 0 liberalismo e a indiscipliha.na 
defesa da actividade partidaria ~ a sua raiz politica 
- a substimac;:ao do fascismo e do sell aparelho 
repressivo- se faziam sentir antes de mais 110 seio 
do quadro de funcionarios do .Partido e mesmo nos 
seas esca16es mais elevados, houve a preocupa<;:ao 
de come<;:ar des de cima um combate sistematico as 
faltas conspirativas, ao desrespeito pela di sciplina 
partidaria e a todas as provas de incompreensao 
poJitica sobre 0 regime em que vivemos. 

As prisoes que se deram ja este ano e que at1p -, 
giram profundam ente 0 quadro de funcionarios e 
organis m os de direcc;ao do Partido, embora te
nh am origens diversas, provam que a luta travada 
pela defesa; do Partido e' rem particular, do seu 
ap~relbo , clandestino, nao tem tido el<ito. 

E:verdade que 0 apfirelhorepressivo do fascismo 
ests. hoje apet rechado com meios muito poderosos 
e tem a sua ,mao uma rede en orl1le de bufos e de 
outras form as de recolha de informac;oes que lhe 
podem permitir alguns sucessos. Igualmente as l1li 
seniveis traic;oes de gente que militou no Partido, 
a),guns mesmo no quadro de funcionarios, te l1l for 
necido a policia de Salazar amplos dados sobre os 
metodos de trabalho Partidarios, dados de que a 
pp!icia se apruveita na medida em que 0 Partido 
n:8.o modifica ou melhora os seus metodos de de
fesa. POl' outro lado a Pide nao desiste de infiltrar 
no Partido elementos seus sempre que se abranda 
a vigilancia apertada no recrutamento, no conheci
mento dos quadros, na sua evoluc;ao e promOc;ao. 

Mas muitas das pris.oes reali~adas nao encon 
tram explicac;ao some~f<;! nas pos;;-i\~ilidades reais 
que a Pide tem em nos alcan<;:ar. Dum modo geral, 
na; base dessas prisoes, encontramos erros conspi
rativos graves que sao pro va de indisciplina e dum 
profundo liberalismo. 

Ese, na verdade, os meios qUeO actualmente a 
repressaofascista possui comp.ortam maiores pos
sibilidades ,em, localizar mesmo,.Ds nossos quadros 
que vivem nil. , clandest~ni~ade, isso e mais uma 
raz;~o pa.ra,.o f,g t~al~ciwento di,ls cuidado~ c~ll1spi 
r,attvos, Isso .e .. LIma razan qu.e torna mms Illdes
c,'Ulpavel os gr,a'Ves en:01h que' constantel1lente se 
~tao . cometendo mesmo dentro do quadro de 
filnciona rios, mesmo entre camaraclas com res 
ponsabilidade de direcc;ao. 

( f>ctualmente a . defesa da actividade partidaria 
tOrN'OU-Se' um problema vital para 0 Partido. 

Tuqp 0 q(ies~tem vindo a faze r no que respeita 
a educar 0 q,uadro de funcionarios num espirito 
de intransigencia ante as faltas conspirativas tem 
ainda de ser reforc;ado . , 

o qUE; alguns sectores estao ja fazendo no senti 
do de levar as organizat;oesa sei! cargo 0 escla 
recimento das regras con~pirativas e de controlar 
o seu rigoroso cUl1lprimento, deve ser prqs~.eguido 
com reelobrado vigo r e deVe seryit de exemplo aos 
sectores em que os problem a,s cqnspirativos ainda 
nao estao a ser devidamente analisados. 

o EXEMPLO TEM DE VI R DE CiMA 
. u . ', ~ 

A e:<periencia de rm,itos anos de clandestin idade 
forneceu ao nosso Partido uma serie de conceitos 
e regras conspi~aiivas que sao extrel1lamente Llteis 
pa~a. a nossia def,esa. 

E natural qtle, com 0 tempo, alguns metodos de 
trabalho, algumasformas de resolver deterl1linadas 
questoes que se prendem particularmente com a vi
da na clanelestinidade, percam a sua eficacia, tor
nam -se velhos e seja necessaria a sua substituic;ao, 

Mas as regras conspirativas fundamentais, essas 
nao se modificam ese, em reia<;:ao a alguns pro
cessos de .defesa e necessario proceder a qualquer 
mudanc;a ela nao e no sentielo de os eliminar mas 
de as reforc;ar, de Ihes permitir que nos dem mais 
garantias. 
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2 o MI\...ITANTE 

o rigoroso cl!l'I1primen!o das regras conspiralivas 
eporlanloum auxiliarprecioso, impresclndivel para 
a n0558 dalesa. 0 respeilo pelo conjunro 9as reso
luc;:oes pll'rlidiHi8s que sa refaram il dalasa e que 
pode dar a asIa slguma garanlis. ': ' . 

Mas evidentemente que nao ha resoluc;oes para 
tudo, para todas as situac;oes e casos. Em muitas 
circunstancias, na vida do dia a dia, e preciso 
constantemente 4efinir a melhor C'onduta em re
lac;ilo a determinada situac;:ao. 

Naturalmente que das resolu<;oes que conhece
mos se pode inferi r muitas vezes qual 0 melhor 
caminho a seguir, outras vezes tera de ser a nossa 
sensibilidade conspirativa que tem de encontrar 
a soluc;:ao justa. 

Para educarmos 0 nosso Partido no ri goroso 
cum primento das resoluc;:oes conspirativas e para 
criarmos em todas as organizac;oes uma sens ibili
dade conspirativa capaz de nos defender e eVidente 
que tem de ser 0 corpo de fl.lncionarios 0 primeiro 
a dar 0 exemp!o, 0 primeiro a defender rigorosa
mente os segredos do Partido, 0 primeiro a !lao co
meter inco!lfidenC'ias, 0 primeiro a chegar pontual
mente aos encontros, 0 primeiro a nao escrever ou 
ter consigo documentos que comprometam cama
radas, 0 primeiro a h\!tar contra a indisciplina e 0 
liberalismo conspirativos, em s(Jma, 0 primeiro 
a ter para com a defesa do Partido um desvelo 
constante e intransigente. 

Em todas as organizayoes do Partido sao os 
camaradas mais responsaveis que tem de dar 0 

exemplo. No quadro de funcionarios tambem sao 
os camaradas com tarefas de direcc;:ao que tem 
de ser os primeiros a cumprir. 

Por isso e natural que antes de mais seja entre 
os funcionarios do Partido que se deva fazer sentir 
um maior rigor no cumprimento das resolucoes 
conspirativas e se exija mais da sua sensibilidade 
conspirativa. Dai que a aplicac;:ao de sanc;:oes as 
faltas mais graves deva cOl11ec;:ar por esses camara
das e deva ainda ser mais rigorosa para com os 
mais responsaveis dentre eles. S6 vencendo nos 
quadros mais responsaveis as suas deficH~ncias 
conspirativas e que 0 exemplo podera vir de cima. 

A DEFESA DO PARTIDO 

CARECE DUM FIRME CONTROLE 

Tal como se controlam nas reunioes do Partido 
o cumprimento das tarefas que foram assentes, tal 
como se control a a recofha de fundos ou os passos 
dados para levar por diante uma determinada ac
c;:ao reivindicativa, tambem e necessario controlar 
o que se esta fazendo no sentido da defesa do Par
tido, qual 0 cuidado com que se esta trabalhando, 
com que vigi!ancia de classe se esta procedendo 
no recrutamento, quais os acontecimentos suspei
tos que feriram a atenc;:ao, qual a actividade dos 
elementos policiais, etc., etc. 

A situac;:ao conspirativa dos quadros deve ser 

acompanha m muito cui dado. Em rela~ao aos 
que vivem na c!andestinidade esse cui dado e muito 
mais exigente pois obriga a descer ao pormenor 
no que respeita a defesa da instalac;:ao, a toda a 
sua movim enta<;:ao, aos Gontactos que teve, aos 
transportes utilizados, etc. 

E este controle, exig"nte, que deve por a nti as 
faltas conspirativas, que deve revelar dnd\il Sl;} ~n
contram os pontos perigosos para a defesa, tem 
de ser constante. 

E necessario dar 0 exemp!o; .mas, alem dissQ, e 
necessa rio tambem controlar. E necessario Q1m. 
prir e e necessario fazer cpmprir. 

Antes das prisoes de Dezembro .do ana passado 
o controle da situac;:ilo conspirativa chegou a desa. 
parecer em alguns sectores. Com a aproximac;:ao do 
periodo «eleitoral ~ eo seu decorrer, foi imprimido 
um ritmo tal ao trabalho politico que todos os fun 
cionarios (a comec;:ar pelos camaradas do Secreta
riado) tivera m que se lanyar numa movimentac;ao 
exagerada para suprir fraquezas de orguniza<;:ao 
e incompreensoes politicas. Como unica e<'(pressao 
Ii gada a defesa conspi rativa era normal tro carem-se 
as recom endayoesde «Cuidado, dehmdam-se» , b1as 
enquanto as tarefas politicas eram controladas, nao 
o eram nem os cuidados de defesa de cada fun 
cionario nem a situac;:ao conspirativu existente 
nas organizacoes. 

Dos pril11eiros a pagar os hutos duma tal situa
<;:ao, plena de liberalismos e de indisplinu, fora m 
os pr6prios carnarad;as do Secretariado e alguns 
dos sellS mais pr6ximos colaboradores. Mas foi 0 
Partido, todo 0 Partido, que sofreu as nefastas 
consequencias desse golpe policia!. 

A AUTO-CRiTICA TEM DE TER 

UMA EXPRESSAO PRATICA 

Na rnedida em que se avan<;:a nocontrole da 
situac;:ao conspirativa, n8 medida em que se ['mali
sa 0 comportamento em materia conspirativa dos 
quadros do Partido, e que saltam a vista as fultas 
'cometidas, e que se pode ajudar os camaradas a 
melhorar 0 seu trabalho. 

A crilica e a aulo-critica slio as armas fundamen
Isis para 0 melhoramenlo de I JCO 0 nosso Irabalho. 

A critica tem 0 objectivo de por a claro uma fal
ta, explicar-Ihe a origem e apontar 0 caminho para 
que nilo se repita. A auto-critica nao e simplesmen
te 0 reconhecimento da faita, e a C'ompreensao 
das suas raizes e a sua eliminac;: ao na pratica. 

Dois exemplos. Om camarada fez uma credencial 
para que um outro militante pudesse ser Jigado a 
um dete.rl11inado sector. Mas nessa credencial 
escreveu, por extenso, as indica<;:oes do nome e 
rnorada do credenciado. !sto e um erro conspira
tivo grosseiro. POl' 0 ter feito, na reuniao do seu 
organismo, 0 camarada fai criticado e reconheceu 
a justeza da critica. Pass ada pouco tempo comete 
a mesma falta. Que significa isto? Que 0 camarada 
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nE'lg GQmpreendeu a critica, que nao fez qualqyer 
auto,critica. 

Urn outro camarada, que esta actualmente numa 
tarefa muito responsavel, comete uma grave faita 
conspirativa. No seu organismo 0 camaratia foi cri
tiQado e dada a gravidade da faIta foi mesmo pro
pot'to que 0 Secretariado 0 sancionasse. Entretan
to 0 camarada, como res posta, afirmou que as 
outros membros do seu organismo tambem come
tiam erros e procurou entao indicar alguns que 
niio achara de interesse indicar quando a activi· 
dade desses camaradas fora analisada. Que sig
nifica isto? Que ainda nao se compreende 0 que 
representa a critica e dai a impossibilidade de se 
fazer uma auto-critica corr~{,ta. 

Muitos outros exemplas poderiam ser dados de 
camaradas que continuam a cometer erros seme
Ihantes a outros que ja fOl'8m analisados e critica
dos. 0 afirmar-se: «reconhe<;o 0 meu erro» ou 
dizer-se mesmo «eu nao t\lnho dificuldade em 
reconhecer os meus erros >, nao significa que se 
trata duma auto-critica. 

A auto-criti ca que 0 Partido ne~e5sila deve por 
a nu as razoes profunclas dos erros e tern uma 
expressao pretica - e a n ~o ropeti<;:ao dos enos 
cri ticados. 

COMPREENbAMOS POLlTICAMENTE 

o PROBLEM.A CONSP1RATIVO 

Ao apreciar 0 comportamento de alguns cama
radas em relacao a sua defesa e a defesa do Parti
do, ao analisar os sucessivos erros de inclisciplina 
e de profunda Iiberalismo, ocorre muitas vczes a 
afirmaCao de que ha camaradas que se comportam 
como se no nosso pais nao existisse 0 fascismo. 

Esta simples afirma<;ao aponta a origem das 
incompreensoes conspirativas. 

E, na verdade, e 0 fascismo, 0 regime tel"rorista 
dos monop6lios e dos latifundiarios que existe no 
nosso pais. 0 terror, que 0 caracteriza, e mantido 
pela Pi de com todo 0 seu cortejo de espiOes e la
caios, pelas outras forcas repressivas, pelos tribu
nais politicos, peios mil e urn processos copiados 
de outros regimes fascistas ou criados pelos 
salazaristas para inti mar, prender, torturar e 
assassinar. 

E esta real idade, Hio viva no nosso pais, que 
temos de ler constantemente presenl~ ne nossa ac
tividade. Enquanto existir 0 fascismo a actividade 
dos militantas do Partido sofrera uma perseguiyao 
constante e cruel. 

Actualmente, qu.e 0 fascismo 'live a sua maior 
crise, essa persegui<;ao nao abranda, pela contra
rio, toma-se mais geral e mais feroz. Todos os 
meios sao lanyados contra as for<;as anti-salaza.
ristas e, entre est as e em especial, contra os 
comunistas: 

Por isso as nossas faltas hoje sao pagas muito 
mais caras, por isso as mais pequenas faltas po-

dem cond" rave!> prejuizos, 
Como se dizia no artigo «Por \lma viragcm ra, 

dical no trabalho conspirativo 'l (Militante nO 104): 
« N UI11 pais de ditadura fascista, oomo 0 nosso, 0 

melhor trabalho politico e de organizayao pode ser 
anulado par um mau trabalho cgnspirativo. Um 
mau trabalho conspirativo e ~usceptivel de con
duzir a destruiyao de todo Q relitante trabalho po
sitivo do Partido.» 

o desastre de Dezembro e as go!pes que tel110s 
sofrido ja este ana colo cam-nos muito seriamentc 
a necessidade de eliminar a mau trabalho conspira_ 
tivo. E porque este tern como sua raiz uma incom
preensao poIftica dai a grande batalha que temos 
de travar, do topo a base, contra as ide.ias que subs
limllm a fascismo e 0 enorme e bem apetrechadq 
aparelho repressivo em que se apoia para subsistir. 

UMA T AREF A URGENTE E CENTRAL 

No mesmo artigo de «0 Militante» dizia-se, em 
Maio de 1960: «Se nao formos capazes de rectifi. 
car prontamente as nossas graves deficien cias, 0 

Partido sofrera sem duvida, a curto prazo, novos 
e rudes golpes ». 

Nao era uma profecia, era uma anaiise sa ela 
situaCao do Partido de en tao. E a verdade foi de. 
po is visivel a to dos, com a sucessao das prisoes. 

Agora, no fim de Agosto de 1962, a situayao.e 
identica, au antes, e pior, pois foi agravada 'pela 
falta de muitos camaradas que se encontram m iS 
masmorras salazaristas. As mesmas palavras. po-
dem, pois, ser escritas: . , 

«Se nao formos capezes de rectificar prontamen
te as nosses graves deficiencias, 0 Partido sofrera 
sem duvida, a curto Prazo, novos e rudcs golpes 
que comprometeri'io 0 seu trabalho politico e Of

ganizativo e sao sU5cepHveis de imped ir de facto 
o Partido de cumprir, nos tempos mBis proximos. 
a sua misseo determinante no Iuta pelo derruba
mento do lascismo.» 

Depois das gran des jornadas de Maio, da luta de 
centenas de milhares de operarios agricolas pelas 
8 horas e melhores jornas, de dezenas de milhares 
de operarios industriais par aumento de saiario, 
da heroica luta dos estudantes, etc., e el11 vesperas 
de nOVas e importantes jornadas anti-fascistas, 
num momento em que, mais do que nunca, a clas
se operaria necessita qUe 0 seu Partido avance e 
a guie na luta pela Unidade Nacional anti-fascista, 
na luta pelo derrubamento do fascismo, aque!a 
nova constatayao marca toda a gravidade da ac
tual . situac8.o conspirativa do nosso Partido. 

Por cobro /lOS erros de caracter conspiretivo eis 
a tarefa urgente e central do nosso trabaino. Este 
e urn dever de todos n6s. 

Todos unidos em volta da nossa direcyao sere
mos dignos desta grande tarefa e criaremos aque
las «condicoes de seguranya, estabilidade e con ti
nuidade que permitirao a ampliayao e intensifica
yaO da aCyao do Partido em todos os dominios ». 
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SOBiRE ~" DEFESA DO PARTIDO t~~~I:{~r~~~~e~ree~o~~I~~~~~~ti~~~~~av~:'Sq~!Sd:!e~~ 
r.1OS partir para as nossas medldas de defesa e para 

({'Deve dizer-s'e com toda a c1areza que 0 relaxa-
mento, 0 espirifo de facilidade, a leviandade, 

o aventureirismo, a faIta de disciplina, em mllteria 
cpnspirativa, .instalaram-s~ ~e tal fO~,ma n~os qu~
dros do Partido que 0 PartIdo po de sofrer mals 
baixas a c~rt~ pfa~o; ." . , ,'" " , 

Nao oasthra6arttgos na Imprensa central em que 
se aborde este problema, nao bastarao discussoes 
na Direc<;ao centra!, circulares e instru<;oes verbais, 
para que se opere a viragem radical do trabalho 
conspirativo que se impoe. Para que ela se ope re 
sera necessaria uma grande batalha de todo 0 Par
tido, do topo a base; uma batalha contra as conCe
p<;oes ' politicas que substimam a for<;a ainda vigo
rosa do fascismo, contra os metodos mais f3.ceis de 
actlvidade, contra 0 vicioso frenesi de movimenta
<;ao 'que afina! se traduz numa maior lentidao na exe
cu~ao das tarefas, contra habitos de desorganiza
<;8.0, de atabalhoamento, de leviandade, de persona
Iismo, de indiscipIina, que tern feito escola. Essa 
grande batalha tem de ser travada por todo 0 Par
tidq e s6 na medida em que seja ganha para essa 
bata!ha a compreensao, a dili gencia, a vigili'l ncia, a 
cQinbatividade, a intransigencia, da maioria das 01'
ganiza<;oes e membros do Partido, s6 nessa medida 
ela poden'i ser ganha.» 

(Dum artigo do «0 Militante » n.O 107) 
«Outro dos gran des males e 0 habito de ajuizar 

da importancia das faltas por aquilo que deJas re
suItn: se resultam graves prejltizos im ediatos, a fal
ta e considerada grave; se nao resultam tais pre
jujzos, passa-se uma esponja por cima da falta. 
Para corrigi r este mal, impoe-se, no trabalho dia
rio das organiza<;oes, a considera<;ao da gravidade 
das faltas, nao s6 pelos prejuizos imediatos que 
delas'" resultam, como tambem por aqueJes que 
delas"podiam tel' resultaclo.» 

. , ( Dum artigo do «0 Militante» n.o 104) 
«A boa vontade e a dedica<;ao ao Partido nao po

dem ser medidas numa tinica direq:ao. ActuaJmen
te,naK condi<;oes do regime fascista, uma das direc
<;oes'e'm'que devemos medir com mais aten<;ao a boa 
vontade e dedica<;ao dos membros do Partido e a da 
defesa do Parti,do. Os camaradas que nao mostrem 
boa vontade e dedica<;ao nessa direc<;ao, podem-nos 
causar" m'~tis p'fejuizos do que ajudar a nossa ac<;ao .• 

(Dym artigo de «0 M,ilitante» n.O 105) 
«As ' grandiosas ltitas que 0 nosso povo tem tra

vado ultima mente provocaram uma maior intensi
fica <; ao da re'pressao fascista. Todos os meios e pos
sibilidades sao aproveitados para descarregarsobre 
o nosso Partido golpes duros, golpes que prejudi
quem seriamente a luta do nosso povo. 

As tiltil1las prisoes efectuadas sao nltidamente 0 
resultado duma grande of ens iva policiaJ. Esta of en
siva policial nao abrandou. A agudiza<;ao da Juta no 
l!osso pais torna essa of ens iva ainda mais intensa. 
E da compreensao 'do que e 0 fascismo e, em par~ 

a eliminacao dos nossos erros e deficH~ncias.» 
(buma Circular do Secretariado do C.C. a' 

todos os funcionarios do Partido -Junho de 1962) 
.Em todas as reunioes dos organism os do Pa rtido " 

o problema da defesa dos quadro ~, das organiza<;oes 
~ do Partido deveser analisado. mas nao em abstrato., 
o trabalho de defesa do Partido esta estreitamente 
Jigadoao trabalho de organi za<;ao e a aplieacan in-: 
flexivel dos principios organicos que reQem 0 Par- , 
tido. Tais principios devem ser conhecidos por too, 
dos os militantes do Partido, condi<;ao para que os 
mesmos possam orienta l' a sua Rctivi da de por eles.., 

A discussao nos orQanism os do Partido s6 pode 
resultar se ela tiver !uQar a base do trabalho reali~' 
zado por cada urn dos seus componentes. das ex~ : 
veriencias praticas de cAda urn. dos sut:essos e dos .. 
insucessos de cada u rn . Q uer dizer: a dis cussao de
ve ser travada em volta da actividade con creta. 
pratica reaJi zada por cada camarada vessoalm ente " 
e pelo organismo de que faz parte col ectivamente. 
S6 assim se melhorara a actividade de eada CR m a
rada em separado e de todos colectiwlmente. Qu er 
dizer: Para que todo 0 trabalho do Partido se re
force e necessaria a existencia de um verdad eiro" 
controle de execussao as tarefas de cada um. Nao, 
bastara que eada camaradn. exponha numa reun ia.Q 
com 0 realizou as suas tarefas. 0 que vi II de estran 11 0, " 
como se deslocou para a reuniaoem que esta pn~- , 
sente, <;omo venceu a barreira policia! no local X. " 
como agiu ante determinado acontecimento Que 
Ihe pareceu estranho, etc, etc. e necessario tam bern, 
ou pode ser necessr.rio, que os outros camaradas 
fa<;am perguntas e apontem fados que vor acaso 
ten ham esquecido. A critica e a auto-critica devem 
estar sempre presentes, fraternal e amiga mas in
transigente para com as faltas e os erros. 

Nestas discussoes tera ~e aparecer sempre 0 pro
blema da organizasao. E que urn born trabalho 
conspirativo s6 podera ter IUQar se a organiza<;ao 
estiver estruturada, centralizada mas compartimen
tada,. se cada um realizar as suas tarefas dentro da 
orienta<;ao tra<;ada relo organismo de que faz parte 
ou da orienta<;ao e tndica<;oes recebidas dos orga-
nismos superiores do , Partido. . 

Se a organiza<;ao funciona pem, se esta est, utu
rada e tern todo 0 seu .trabalho Jigado as massas. 
se a compartime~ta<;ao existe, se a critica esta 
sempre presente (01)l0 meio de se progredir, tere- . 
mos solucionado em. grande parte a$ ,dificuldades 
que impedem a realiza<;ao de urn carr'ecto traba-
Iho conspirativo. " . 

Aliado a isto e necessaria convencer cada miIi
tante individualmente e cada organismo colectiva
mente (a come<;ar por cima) da: tesponsabiIidade 
que tern quanta a sua defesa pessoal e quanto a, 
defesa dos camaradas e das organiza<;oes de que 
sao responsaveis. ' 

(Considera<;oes de urn camarada sobre a 
defesa do Partido -Agosto de 1962) 
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