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~O LEiIM DO COMlTfC EN TRAL DO PARTIDO COMUN!S TA PO'RTUGUES 

~STRUTURE~~OS E DEMOS VIDA POLfTICA 
As ORGANIZACOES DE BASE DO PARTIDO 

A \HfI\i~n c\a politica do Partido e 0 seu papel 
de dirigente nao se medem so pelo nume ro 

dos efectivos e pelo facto da sua acti vidade se 
basear na douthna do marxismo-I eninismo. De
poi13 de estabeleciaas Uma linha politica e t act i
ca. justa e uma firme Hnidade de pensamento e 
d~ aq;;ao, 0 faclor decisi ve da forc;:a e da in
fluencia crescenle do Partido, reside numa cor
r8,~ta,e~,.lrulu;~c;:ao das organizac;:?es .de b_ase, da 
su~. vide polltlca aclive e aa estrelta Ilgac;:ao com 
,l;I s ,~ mplas massas populares, em primeiro lugar 
!;gm a classe opera ria, como a cl iil sse mais or
gcirriz ap8;~ma is consciente e revolucionaria. 

Gria.\' c'clulas do Partido nas fabricas e nas 
ofl'cin'as, nas min as e nos ca mpos, nos centr~ s 
pisG,atorios, nas escolas enos escrit6rios, nos 
quarteis enos barcos, onde a or~aniza~ao nao 
exista, continua a ser uma tarefa central de to
dos os militantes como condicao necessaria 
para. 0 desenvolvimento do Part ido e para 0 
ligar as massas, pois neste cflpltulo continuam 
a existir gran des .brancos;, onde 0 Partido nao 
actua. Porem, isto nao basta para que 0 Partido 
possa efectivamente cumprir , 0 seu paper de 
mobilizador, de organizi).dor e de dirigente, la, 
pl'ld,e lern orgaHii:a~ao ; E necessa rio que as ce
lu las estejarn e:-truturadas, tenham vida po litica e eslejam ligadas a s massas. 
o f'- tallll cj,~ eSlrutura c;:ao em muitos secto res e 
o r.g aniza c;:oes constilui hoje uma das maio res 
fraqu ezas e diliculdades do nosso trabalho, em 
,l11 ateria de organizocao. , Existern organiza~6es 
com dezenas de militantes S2m estarern inte
srados em organisrnos colectivos e sem sequel' 
.l:~alizarem uma tarefa con creta. Nos balan~os 
;de organ,iza<;ao q ue ~e r.ealizarn periodic~mente, 
esta realIdade salta a vista, clar a t o mo a<;!lla, A 
taita de eStrutllra~aO fai-se sentir s obretudo nas 
organiza<;0es de base, onde ha lima massa de 
militantes que se limita a ler a imprensa parti-
~~~ , , 

,Verific,a-s'" um" grande falt a de opini6es, de 
sugestot;~, "de criticas; <;onstrllt ivas das or:gani 
za<;Oes de base sobre os mais variados aspectos 

da actividade do Partido, assim c omo de traba
Ihos de info rm a<;a o e de estudo com in teresse 
para a vida do Partido. Esta s itUa~ao s6 se pode 
compreender pera faIt a d'e i) ida polltica das 
organiza~6·es. , 

, t "'_ r' . t - ( 
0" encont ~gs ro t in eiros de rua, os contac tos 

individ1l8 i~, (_,p,a ra entrega rim pre ns a e recebe r 
a iQlIm dinh eir'o; 0 t rabaiho individuali sta, sao 
ainda 0 tra~o que caracte riza a actividade de 
muitas orgHniza~6es e camara das con troleiros. 
o habito rotineiro dos contactos individuais e 
do desprezo pela estrutura<;ilo est§. tao arre i· 
gado em alguns sectores qu e e necessario tra
val' lima verdadeira bataiha contra e!es. 

A falta de estrutura~ao e de vida poli ti ca ,im" 
pede 0 desen volvimento regular das Q,rgEinlza .. 
c;:5es; impede 0 conheci me r.'to dos qu ad ros "e 0 

seu progresso politico; dific,I,JI!a .Ii\,mobilizay~o: ,e 
a ligac;:ao com a s massas e d ifi ciJifa a defesa do 
Partido. Sem v ida politica, B S o rganiza c;:o es es 
tagnam, envel hecem e defi nham'se, peidendo 
in fluencia poli tica e capacidad e para esc!arecer , 
organizar e dirigir as massas. P brem, ao a po n
tarmos esta deficiencias, nao po c1 e mos afirmur 
que todas as organiza~6es nao tem estrutu rayao 
nem vida politi ca. Nao! Hi'! or~a~iza~oes com 
vida polltica e com razoavel estrutu ra~i!o, Sao 
elas que mobilizam, organizam e dir igem as 
rnassas para a luta, sao elas que desenvo]',lem a 
orQaniza~50 e levam a pratica fl, linha polltic a 
do nosso Partido. 0 cama rada Al va ro C unhal, 
Secretario-qe ral do Partido, demoi1 stra~o no 
Relatorio d~Llmo fl Vit6ria ». Ele af,irma :, O Par
tido Corr;llnista Po rtugu e.s eo mais forSI" e in
flllenteagrupamento politico da Opo ~3ka,o arrti
- fascista. Nao e posslv,t:1 od!'penvoJ,\'im en to do 
movim en to anti -fascis ta 810m it parti ci pa~[10 de
terminante do P a rt ido Comnnista. 1)m grande 
P artido Com unista e factor decisivQ JJara 0 
triu!1foda «revol ll ~ao c!ernocratica e ,nad'Dna"'. 
t;:,sta ,conclusao demonstra nao s6gue 0 Partido 
t ern lima forte influencia no seio das,ainplas 
m'assas 'po pulares e que- elas seguem a stla linha 
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polftica, como de monstra tar\:ibem que ~ ne- pap'el mobi 'L WoI~_ftJ ~ anizador e dlrlgente das 
cess8.rio, cada dia que passa; elevar mals 6 organiza<;oe do Partido~ 

E necessario veneer as deficiencias e 

A maior deficiencia reside em 0 problema da e das tarefas do Partido e das form as de as 
estrutura e da vida pol!tiea das organiza<;oes levar a pnitica; sao 0 estudo e a discussao viva 
nao estar ainda devidamente co mpreendido po r dos problemas fundame ntais das massas e as 
to'dd~ os quadt;os do Partido. Subsistem iricom- formas de as mobilizar e organizar para a ae<;ao 
~reensoes e substima<;ao da sua importancia. A con tra a explora<;ao e contra a ditadura; sao as 
repressao fascista, a prisao de camaradas, a cri t icas e as auto-c riticas as defi.cienc ias do 
«falta de quadros com disposi<;ao> e de pontos trabalho partidario, assim como opin ioes e su
de apoio para retinir, nao devern se r tomados gestoes dos militantes para melhora r 0 trabalho 
comO ,causasprincipais da falta de estrutura<;:ao. gersl do Partido, sao os estudos de cada orga
. Est~ deficiencia, que constitui uma fraqueza nismo e de cada militante sobre a explora<;:ao 
ao nossd trabalho, reside precisamente na su- capitalista nas fabricas e nos campos, nas 111inas 
bestimac;:Jio do papel organizador e,dir igente do enos escritorios onde quer que trabalhe, SO'bre 
Partido, na viciac;:ao,no habito e no est il o de a situa<;:ao economica, politica e social do pais, 

.Irabalho de muitos quadros conlroleiros, na es- assim co mo sobre muitos outros problemas de 
pontaneidade e na falla de maleabilidade, de graride interesse para a vida do Partido. 
inicialiva e de capacidade para organizar. Estas S'e soubermos esclarecer cada eelula e cada 
sao as deficiencias fundamentais que e preciso militante do papel de vanguarda que eabe ao 
saber eliminar de vez. Partido na condu<;:ao da luta do nosso povo, do 

E necessario fazer compreender a todos os papel organizador e dirigente de cada celula e 
quadros 0 que se entende por estruturac;:iio e militantes e m particular; se soubermos introdu
vida politi ca. zir n88 organiza<;:oes 0 Mbito do trabalho co-

Estruturar e enquadrar os militantes das ce- lectivo , 0 combate aos contactos individuais, ao 
lulas do Partido em organ ismos co lectiv,os: e sectarism,P e esq uen)atismo; se soLtR,ennos co
formar comites r egionais, sub-regjona i ~,)ocais , nhece r os quadros, ' promove-los e (;lar:·lhe'S ta
,de zona, de classe; e formal' sesre~.arjado,s ' de refas; se fizermos um estudo a t~ntot'm s:ada 
empresa, nticleos por sec<;:ao, frac..<;oe~ e outros organiza<;ao e forJ11os maleaveis nas fohna$ or: 
prganismos para tarefas concre,tas. para asse- ganicas e se soubermos ajudar a organizar, fa
gurar 0 papel dirigente do Partido. . remos uma vlragem no trabalho de estrutu ra
'- A vida politica sao as reunioes reglilar~s do's <;:ao e daremos um impulso no desenvolvimen
organism os, a discussao colectiva da orje'l1ta<;:ao to da organiza<;ao do Partido. 

A REVOlUCAO DEMOCRAliCA E NACIONAl 
, , 

Em «RUMO A VITGR'rp;., ~ r_elatorio apre
. sentado a rellniao do C.C. em Abril de 1964 
pelo camarada AlvaroC'llllha l, Secretario Geral 
A9 nosso Partido, - define-se a revolu<;ao por 
que lutamos como «democridica e naciona l». 

A defini<;:ao do caracter da revolu<;:ao qu~se 
avizinha e de grande irnporti'incia para a com
preensao teorica e pratica da linha politica e da 
tactica .do nosso Partido na actual e ta pa. 0 co-

nhecimento perfei~o ~,o 'ca\·ji'cter ~a .re,¥()}u,<;:ao 
por que lutamos 3 ~ 1\1"elemel) to. lnd,l;;'Pet1l'avel 
ao trabalho de t64,0s.; os militan'fesdo p,ahido, 
dos mais responsav~is ,aos menos resporisaveis, 
devendo os organis'w'os do Partido e todos os 
seus militantes procu rar, sem prejuizo das ta
refas imediata~, fazer up:1a discussao aprofun
dada que gar,at1 ta uma exacta e completa com
weensao 4est e problema. 

Portugal,- pais imperialisia 

Sobre 0 lado imperialis ta do nosso Pais nin
~uem tem dtividas; Este lado lQrnou-se ainda 
mai s eVidente apos 0 come<;o d'a,guert;a colo
nial corn a qual 0 Estado fascista 'prq,cu ra aba
far em sangue a lu ta nacional -l ibertadora ~os 
povQs das col6nias portu~uesas' l ',. 

Po r, .. to Qo a pais ha ja hoje mi1hares.deFa'mi
lias eWlutadas por es ta guerra monstr.~osaque 
e':J~'flposta ao nosso povo peJa burgu,esi.a, 'mo

' '''n.1ista portuguesa associada ao capital ' im-
.~ pe1iafis~a estrangeiro. . 

Sao eles, os monopolistas portugues~'S, 0'S 
mesmos q!1e nos oprimem com 0 seu Estado 
fascista. e sao os seus socias mOllopolistas dos 
princinais ,paises imperialista's que, amassand,Q 
fbrtu nas a pista da explora<;ao sem Jimites dos 
rj),OVOS co loniais, hoje procuram por qualquer 
pt~<;o mlinter- se no poder e assegurar pelo 
maior prazo possivel a rapina das coJonias por
tuguesas e a explora<;ao dos .. respectiv,os povos. 

Sao ele" que nao r.eCjlal11~nem perE\nte a gue[" 
ra com todos os crimes e estragos que eia aear-
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o MIUTANTE 5 
, ::::<.ez_ 

(rctfl , nem p.er~lhte a sangria ~\~ hom ens e re
cursps que pod~riam e dev~riam se r empregues 
no desenvolvimento do t;J,i,(€1 de vida das clas< 

,s~s trabalhadoras e em beneficia do povo por" 
tugues ' e dos povos cQloniais. 

Sao eles e 0 seu cJi~f~ Salazar que, perante 
a iminencia historica da derrota , tudo 0 que 
fazem 'e refo r<;:ar a , r~pressao e <aguentar» ... 
«aguentar», 0 mai s. ::pO,\l;;ivel. 

Desde' 0 inicio, QQ conflito s6 em despesas 
dire'ctas com a ~ueJ:ra ~olonial e as fon;:as ar. 
madas js. se gastataw cerca de duas dezenas de 
milM~? 4~ c;,Q nt~!> e na «lei de meios» para 0 
proximo ahQ, 110S pianos d~ acumulac;:ao capita
lista a ql:le IT\~ntirosar\1ente chamam de domen
\0 '" por todo 0 lado se Ie a determina<;:ao de 
(:,Qntilluarem esta g~erra monstruosa que s6 
poq~ ter como q~sf~Qho a derrota e a bancar
rota. 

tioje, a luta pela deskui<;:ao QO Estado fascis
ta encontra-se fortemente liga(la a luta contra 
a guerra colonial. Os fascistas s~belJl-no bern. 
Sabem ..1:(em que 0 seu Estado, ~nO\hO~ 0\1, vl'!lhQ. 
a sua empresa de explora<;:ao 6 opress!:iO do p.ovo 
portugues, e agora inseparavel do domjnio e da 
e~plora<;:ao dos povos das colonias po rtug-uesas. 
As palavras do seu chefe Salazar, «aguefttar, 
aguentar », nem para urn go verno fascislfl e de 
lacaios do imperialismo, podem considerar-se 
urn programa. Perante 0 isolamento ~ as difi " 
culdades internacionais que provocam, elas sao 
a afirma<;:ao inequivoca da inca.pacidadedecon 
tinuar ' no poder por outra forma. 

Portugal e pois urn pais imperialista. Nao s6 
domina e explora outros povos mas esta envq\
vido directamente numa guerra colonial desti· 
nada a manter pelo maximo prazo possivel 
essa opressao e rapina. 

Portugal - pais dependente e semi-colonia economica 

Sabre 0 lado da «dependencia » e do caracter 
d€l <semi-colonia» do nosso pais, nem todos es
tarao tao seguros. Durante muitos anos a im
prensa do nosso Partido reflectiu mesmo a 
substima<;:ao deste facto e ainda hoje nao cor
rigimos total mente 0 erro. 

Muitos e muitos anos de propaganda dos fas
cistas e dos seus antecessores criaram e ani
maram 0 «chauvinismo> de potencia colonial no 
seio mesmo das classes trabalhadoras. Como se 
diz em «Rumo a Vito ria » - «Nada tem obscu
recido mais a consciencia nacional e 0 espirito 
patri6tico, do que 0 patrioteirismo inspirado na 
subjuga<;:ao dos povos coloniais., e como se
gundo factor desse obscurecimento apontam-se 
os disfarces adoptados pel os imperialistas para 
nao chocarem, nas aparencias, 0 brio e 0 espi
rito patriotico dos trabalhadores portugueses. 
E acrescenta-se: «dessa fraca consciencia na
cional resultam debilidedes series na luta anti-

,,_imperialista >. (0 sublinhado e nosso). 
Ninguem duvida que 0 aspecto de «dependen

cia» e de "semi-colonia» econ6mica do nosso 
:pais em rela<;ao aos paises imperialist6s mais 
desenvolvidos e, mesmo para militantes do nos
so Partido, menos compreend ido e menos sen
tido. Nao e raro haver lutas da classe openiria 
em empresas directamente dominadas pelos im
perialistas estrangeiros e s6 tardiamente os nos
sos militantes procurarem salientar 0 caracter 
-anti-imperialista e nacional de tais lutas. Algu
mas vezes este aspecto e mesmo esquecido e 
nem a imprensa central Ihe da 0 devido relevo. 

Sem entrarmos no detalhe que aqui nao inte-

ressa, notemos entretanto que a situa<;:ao de se
mi-colonia em que nos encontramos e catastr6-
fica. Em «Rumo a Vitoria », sintetiza-se clara·· 
mente 0 balan<;:o desta situac;ao de extrema de
pendencia, dizendo-se: «ao estrangeiro se paga 
a luz e a l§.mpada que nos ilumina, 0 petroleo 
que consumimos, 0 saban e sabonete com que 
nos lavamos, a margarina que comemos, 0 leite 
condensado ou 0 refrigerante que bebemos, mui 
tas portuguesissimas sardinhas que petiscamos" 
a lou<;:a de que nos servimos, 0 bilhete do elec~ 
trico em que nos transportamos, 0 telefonema 
que fazemos •. 

2; tam bem de todos conhecida a domina<;:ao, 
(cada vez mais acrescida), do capital estrangei
ro em Portugal. Ca\Culos aproximados, davam, 
ha tres anos, para 0 total do capital nominal 
das sociedades « portllguesas », 113 para 0 ca
pital POrtuglleS e 213 para 0 capital estrangei
ro ou por ele controlado. 

No plano politico e diplomatico, sao constan
tes os exenl plos a mostrarem que as ordens 
emanadas de Londres, Bona, Nova York e Paris 
sao bern cumpridas pelos «ministro s> de LisbQa , 
A ultima «visita. de in spec<;ao do ministro da 
agricilltura da Aleman ha Federal e uma pro va 
gri tante e odiosa desta posi<;:ao de "dependen
da. e de subalternidade. 

E nosso dever denunciar esta situa<;:ao, como 
se afirma em « Rumo a Vitoria »: - e tempo de 
ligar die a dia e lute contra a ditadura fascista 
com a Iuta directe, pers iste nte, sem tregu8s I;on
Ire 0 imperielismol>. 

o duplo caracter de Portugal 
~ a revolu~ao por. que lutamos 

Portugal e, por conseguinte e simultaneamen- nias, e uma semi-colonia econ6mic..a dependente 
te, urn pais im'perialista e possuidor de colo- dos paises imperialistas mais desenvolvidos. 
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4 o MILITANTE 

Nas t eses sobre a questao naciona\ e colonial 
apresentadas ao II Congresso da I. C .. Lenine 
atirmava: «Qua! e a ideia fundamental das nos
sas teses '? A dislinc;:ao entre povos op rimid os e 
opressores». Esta distin <;ao referia-se exacta. 

. mente a tactica e as alianc;:as do proletariado 
num easo e no outro. 
. De facto, num pais opressor, o.s aliados do 

vro letariado sao 0 campesinato e a peq.uena 
burgue8ia em vias de proletari za<;ao. A tinica 
revolu<;ao possivel e pois a revolu<;ao "iocialista. 
Nao ha etapa intermedia possivel e necessaria. 
. Diversamente, nos paises oprimidos, os alia

dos do pro letariado sao 0 campesinato, a peque
na burguesia urbana e camadas da media bur
guesia que nestes casos sao designadas como 
- « burguesia nacional >. Em tal situac;:ao, numa 
primeira etapa da revolu<;ao a seu caracter na
cional. anti-iil1perialista e anti-feudal, arrasta 
as fileiras da revo lu<;ao um '! parte da bu.rguesia, 
a «burguesia nacionai» , clIjos inter-esses sao di
rec:tamente a tingidos pel as sequelas feudais e 
pelo dominio imperialista estrangeiro. A revo
luC;ao possivel e necessaria e pois a revolu<;ao 
nacional -libertadora, como etapa previa para a 
revoluc;:ao socialista. 

Na analise clara feita par Lenine nem se in
clui nem podia incluir-se a situa<;ao rara e 
complexa dum povo que e ao mesmo tempo 
«oprim ido » e «opressor ». 

E agora a ques tao p5e~se aSfim: se Portug;al 

fosse simp sll!ijiiln n pais imperialista, a dnlea 
revoluc;:ao p !fS~, necessaria seria a socialf?
ta e os aliado. proletariado seriam 0 cam
pesinato e a pequena burguesia em vias de pro
l@tarizac;:ao; se Portugal fosse simplesmente u,m 
pais d~pendente e semi-colonia economica, q\.! 
mesmo colonia por inteiro, a revoluc;:ao possiv'el 
e necessaria seria a nacional-libertadora e OS 
ali ados do prol etariado sedam 0 campesinato, 
a pequena burguesia e a burguesia nacional; 
sendo Purruga!, simultaneamente, um pais im
perialista e dependente ou semi-colonia econa
mica, a revolu o;:ao possive! e necessaria sera a 
revolucao democralica e nacional e as ~liados 
do profetariado serao 0 campesi nato, a pequgna 
burguesia e certas camadas da media burguesia . 

Ela sera democratica porque sob a hegemo
nia do prol etariado iiquidani 0 poder dos mo· 
nopolios; realizara a l{efoi'iTIa Agraria; allmen
tara rap idamente 0 ni vel de vida material e Cll!' 
tural das clas"es trabal hadoras; insl'aurara uma 
ordem democr~ltica destr llind o 0 Estado fascis
ta; reconfJecera 0 direito dos po vos das colonias 
portuguesas a Huto -cl eterrnina<;ao e independen
cia; sera nacional porq ue libertara Portugal do 
dominio irnperiali sta estrangeiro garantindo ao 
mesmo tempo 0 direito a imedi ata e completa 
int!epenclencia das colanias portu guesas e, ga
nha a plena independencia nacional, desenvol
vera uma politka externa de paz e cooperao;:ao 
com ,todos as povos. 

o .~squerd1smo e 0 Opodllliismo 

Como vimos, nos estamos nUma si tua o;:ao ra~a 
e lTlais complexa do que a au maioria dos ou
tros paises que, ou sao determinantemente 
oprimidos, ou determ inantemente opressores. 

Portu~al e ao mesmo tempo opressor e opri
mido e desta particularidade resulta 0 carac
ter especial da nossa revoluc;:ao. 

Quem nao soube r ou nao quizer com preen
der 'esta particularidade caira fatal me nte em 
erro, ou, simplesmente, sera, conscientemente 
esquerc!ista Oll opo rtunista. 

Se puzermc)s demasiado peso no lado da 
«dependen cia» ate a transfor.ma'rlllos no cank 
tel' determinante ou unico, cairemos no opor
tu nismo e pensaremos que a revolu<;ao que se 
avizinha e nacional-libertadora, 

Se substimarmos 0 aspecto da «de pendencia» 
.r eduzinc!o-o a zero, (ou quase), cairemos 110 
esquerdismo e julgarel110s que a etap ('l::)ctual 
e imediatamente a revolno;:ao socialista. >' ' 

Qando os militantes do nosso Pa r tido di rJge m. 
uma luta da classe operaria nao the cotnlireenr 
de ndo 0 s'en tido anti-imperialista e naciori'al, 0).1 
nao se esfor<;ando por eviden cia r suriciente
mente este aspecto, estao simplesmente a ser 
esq ll ercU~tas , 0 mesmo s ucedendo quando isto 
se 1?f!ss'a, ao nive! da ill1pren"a central. 

Quando em rela<;ao ao movimenio de unidade 
ou it luta' c<mJra a ditadtlra,acelttuamos somen-

te 0 lado libeJ"tanor e nacion al de tal luta e nao 
compreendemos o u s ubstimamos a luta entre 
o proletariado e a bttr~uesia, (monopolista e 
nao Illonopolista), portuguesa, estamos a cait 
no oportunismo. , 

Se seguirmos e compreendermos justamente 
a orientao;:ao do !lOSSO Partido, definiremos ,a 
revoluo;:ao pOl' que lutamos como DEMOCRA· 
TICA E NACIONAL e estarernos no bom ca
minho. 

Aplicando de forma creadora 0 Marxisrno
-Leninislllo, assimilando correctalllente a linha 
politica donosso Partido, aplicando-a .. com au
dacia e decisao, poderemos nao s6 permitir ao 
proletariado desempenhar a sua funo;:ao hege. 
monica, mas tambelll acelerar a formacao do 
lar~o movimento de unidade, que, englobando 0 

pr<fielar iado, 0 campesinalo, a pequena burgue< 
si a e certas camadas da media bu rguesia, sera 
ca paz de destruir 0 Es tado fasci sta e dar in/cio 
as ampla s e profundas transform ao;:oes que cons· 
tituem precL~a mente a ~tapa imeq,iC!ta ,da revo
lu <;a o _. A REVOLUC;::AO DEMOCRATICA E 
NACIONAL. 

Sera lutancio hoje p~la mais compl :;ta reali
zaca o da REVOLU<;AO DEMOCRAT!CA_ E 
NACIONAL que apressarelllos a REVOLU<;AO 
SOCiALIST A e, finalmente, a construc;ao do 
socialismo e do comunismo em Portugal. 
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UMAPAlAVRA DE 
QUE MAIS NAD E QUE CINIA FRIA 

(Disc utindo com urn camarada ineltperiente) 

Urn 'camarada, desejoso como todos nos de ver 
o 110SS0 pais livre da opressao fascista, ma

nifesta 0 seu desgosto pelo atraso que ainda se 
verifica na nossa IUla e critica alguns aspectos 
da orienta;;:ao e actua;;:ao d.o nosso Partido. 

Criti ca 0 Partido por, existindo ha 40 an os 
nao ter ai nda derrubado 0 fascismo. Pondo as
sim 0 problerna, 0 nosso critico revela toda a 
·sua enorrna inexperiencia e falta de prepara;;:ao 
politi ca. Mostra nao saber ainda que urna nilVO
lu<;:ao nao se da quando algurnas pessoas que
rern, mas quando varios facto res que a torna
rao possivel se verificam. Pala Em Lenine, mas 
nao pergunta porque fez 0 povo rllsso a Revo
lucao ern Outllbro de 1917 e nao a fez antes, 
nem que diferen<;a ha entre 0 Estado fascista 
dos . nossos dias e os Estados capitalistas de hh. 
50 au 40 an as. Nao pergunta corno desaparece
rarn 0 fa scis rno na Aiemanha de-Hitler e na Ita
lia de Mussolini, na Hungria, na Romenia, etc. 
Nao sabe cornpreender a realidade nern itS difi
culdad es da luta e acredita qlle a revofu<;ao de
mocnl.tica ou socialista pode ser feita ern qual
quer momento a nossa escolha e s6 a nossa 
escolha. 

o autor da critica considera errado que Q 

flOSSO Partido tenha intensificado 0 seu traba. 
lho 110 sentido de fazer compreender a todos os 
militantes que ·na poJicia nao se deve fa lar e 
diz: «Ser preso e nao falar tornou-se a maxi, 
rna arnbi<;ao do mili tante ... E a luta para a 
queda do fascisrno?» . 

Mas pode a\gucm por e rn dtlvida a im portan
(ia que tern para a vida e desenvolvimento do 
Partido 0 nao fa la r na policia? Poi~ tHio e Ver
dade que os que falam, dando a polic ia elemen. 
tos para prejudicar 0 Partido, enfraquecem 0. 
Partido e a luta, levarn as massas a ter rnais re
ceio de se ligarem ao movimento, dao um ma1,l 
exernplo que s6 aproveita ao inirnigo? E nao e 
verdade tarnbem que nada dizer a policia e a 
maneira rnals eflciente de trapalhar para 0 der. 
rubamento do fascismo? Nao e verda de que 0 
que e preso e nao faia trabalha para 0 derm
bamento da tirania, ao passo que aquele qUI:) 
fala, train do as seus cornpanheiros de luta, pelo 
contn'irio contribui para que a tirania se man
tenha? Como e possivel, nas nossas cQn di<;oes, 
nao compreender a importancia que tern 0 born 
porte? 

Educar no espirito de fidelidade ao Partido e ao povo 

o nosso cnmarada nao sa be certamenteque 
o facto r que rnais tern concorrido para as 110S
sas dificuldades e para 0 nosso atraso na orga
niza<;ao e precisa rnente a fraqueza perante 0 
inirni go, po is a ele se deve a imensa maio ria 
das baixas que ternos sofrido. 

Se todos os comunistas que tem side presos 
tivessern tido born porte outra seria hoje a si
tua<;ao do nosso Partido. De forma que nao 
compreender e nao desejar que todos os mili
tantes sejam educados no espirito da fidelidade 
ao Partido e ao Povo, no espirito da intransi
gencia, e que sem essa firmeza ninguem sera 
bom comunista e que merece ser criticado. A 
opiniao do nosso crltico sobre este problema 
concorre mais para a manuten<;ao do fascismo 
do que para 0 seu desaparecimento. 

De res to, dos que nao forern capazes de nao 
falar na po'icia tam bern nao havera rnuito a es
perar ern outros cam pos da sua actua<;ao e da 

, sua maneira de trabalhar para a revolu<;ao. 
Sa"bendo que 0 Partido e 0 agmparnento mais 

fori~ :e mais bern organizado de todo 0 mov!
mooto ::> nti-fascista nao compreendeu, que tam

, pern por esta razao, tern de exigir de todos os 

seus militantes que nao sejam traidores; que em' 
nada, absolutarnente em nada, favore<;:am os in
teresses e os objectivos da policia. que e ini
rniga do povo e do Partido. E quando se com
preen de esta coisa fu ndamental, quando se faz 
separa<;ao entre 0 nao falar na policia e traba
Ihar para derrubar 0 fascismo nao se podem 
ter opinioes justas sobre a actividade e orlen
ta<;ao do Partido . 

Naturalmente que a existencia de traidores 
(que infeli zmente tern havido) revela que tel110s 
deficiencias, que 0 recrutamento e a seJec<;ao 
nern sempre tern sido feitos com os cuidados 
que a situa<;:ao el>dge. Mas tambem neste ponto 
o nosso critico poe as coisas de uma rnane lra 
inteirarnellte fora da realidade. 

E certo que () Partido, todo 0 Partido, deve 
ter cada vez mais cuidado com 0 recf utamento 
de novos rnilitantes e · com a selec<;fiO destes 
como se diz em varios documentos ja publica
dos. Mas nao sera possivel evitar tudo. o Par
tido nao poded conseguir q ue ~s pessoas ve 
nharn ao Partido ja cern por cento comunistas 
como deviam ser e como na maioria dos ca-
50S "inlo a ser. 
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6 MtUTANTt: 
nista, comblitcnte de var.guarda, que se da. a lu
ta por uma convicc;:ao altruista e para se salvar 
vai falar noutros criando a esses outros e para 
as suas fal)1ilias, situac;:oes que nao quis para si 
pr6,priq ~ para os seus». 
, . jl1Jgamos que se podera. acrescentar, por ser 

aind[ mais fo ePOl"I camente mais impor.~ 
tante que somo 0 a trai<;ao porque ela 
prejudica os interesses do Partido e s6 favorece 
os interesses do inimigo. A traic;:ao naoe s6 
reprova.vel; e uma acc;:ao contra-reV"oitlcionaria; 
e uma ac<;:ao de inimigo. 

As mmas precisam de ganhar confian~a em si proprias 

o nosso camarada, reflectindo urn estado de fazem os negros(e os bran cos) n'os Estados Uni
espirito e ideias que nao correspondem aos in- dos da America contra 0 r acismo, onde muitas 
teresses e sentimentos do proletariado, critica vezes ha mortos. Nao podera negar 0 significado 
o Partido por nao dar arrmas e dizer que ainda das manifestac;:oes que tern lugar na Franc;:a, n~ 
nao estao amadurecidas as condic;:oes para a In~laterra, no Ja,pao e em muitos outros paises~ 
luta armada. Em primeiro lugar, e preciso saber E pensar que as manifestat;oes de rua 56 se 
que as arm8S de qne 0 Povo precisa sao, no devem realizar quando temos armas para en
ftll1damental, aquelas que ainda estao nas maos frentar as forc;: as repressivas e errado. Primei
dos fascistas e que os democratas; 0 pove, lhes ro , porque 0 objectivo, das manifestac;:oes e vi 
hao-de arrancar das maos quando estiverem rem a rUR protestar com a slIa presen<;:a e com 
organizados e decididos a lutar. Em segundo os seus gritos. Segundo,po rque as armas das 
Jugar e preciso saber que as armas s6 serao forc;:as repressivas fascistas seria m sempre mai~ 
liteis quando as massas e aquelas qu~sao a sua do que as dos manifestantes. Porque se 0 pov'6 
vanguarda estejam dispostas a toma-Ias e fazer tivesse tantas ou mais arm as que as for<;:as re: 
uso deJas. pressivas nao seria ja uma ma nifestac;ao de rita 

E 0 nosso critico, em consciencia, e duma 0 que teriamos ,que fazer. Mas a manifestac;:ao 
maneira segura, nao nos pode garantir que ja de rua nEw tem sornente um grande alc~!nce po
temos essa situac;ao. Aqui tambem revela a sua litico, que todo 0 mundo conhecera; ela e uma 
inexperiencia e a sua falta de paciencia para experiencia que 'sproveitara m'uito as massas. 
uma luta demorada, dificil mas necessaria e in- Se as rnassas precisarn de ganhar confianc;a 
dispensavel. Querendo atingir depressa 0 objec- em si proprias, se precisarn de perder 0 rneclo, 
tivo, recusa-se a trabalhar para criar as condi- as manifestac;oes serao uma boa maneira de 
<;oes que tornatao possivel atingi-lo. chegar a esse resultado. 

Critica as manifestac;oes de rua que < s6 ser- Os que dizem que nao vaie a pena fa zer rna:' 
' vem para dar mortos e pris6es >. nifestac;:oes de rua e porque tem medo e porque, 

Prirneiro comete 0 erro de pensar que na ma- nao tendo compreendido qual e 0 seu objecti: 
nifesfac;ao de rua como, pur exemplo a do 1.0 de vo, a consideram uma derrot? porque a repres
Maio de 1962, podia derrubar 0 fascismo . Depois sao eo fascisrno continuam. E es ta incompreen
negf! ,o grande significado politico das manifes- sao, propria dos inexperientes, que leva a ideia 
ta<;oes de rua e nao compreende que uma ma- errada de condenar as manifesta<;:ces de rua. 
nifesta~ao de rua, especialmente sob 0 regime finalmente os que parecem est .. cii'postos a oerr.m.r rios 
fasc-ista, qu e as reprime, e sempre uma r<rande de ,angue para conquist.r~m a liberdade, ja " se m demor., 

;:; conslderam que as m8nife sta ~5 es de mas ses forom uma der-
vit6ria politic a das massas que a realizam. Igno- rot. porque alguns man ifos tantes foram mortos e rerides. 
ra que a manifestac;:ao de rua e uma afirmac;:ao Acusando-nos de pacifistas elO$ a que 0 sao, " 110 mau seoti-

d f d . t do. NBo compreendem que a derrota foi pE l'\> 0 fascismo e 
e uma prova e orc;:a 0 movlmen 0 e uma pro- r ao para os manifestantes. Em vaz de concl uire m que, se 0 

va de fraqueza do fascismo que apesar de tudo, Tascismo n.o pode impedir esta m.n ii.sla~;; o meno. PlOdet" 
nao foi capaz de a impedir. Nao ve 0 que re- impedir outras maio res, e que, 0 que e prec iso e que as qUI! 

t ' d 'lh d t nito vieram agora venham n6 pr6xima, conclvp.m que nao presen a centen8s e ml ar e pessoas erem vale a pen. f.zer manifesta~oes . Tiram a conclusii o que mai.' 
"indo a rua, sabendo que vao ser reprimidas, agrada 80 fascismo. Naturalm.nte, toda a adividede revo
para J11anife~tarem a sua vontade de liberdade lucionaria de massas, lodas as ac~oes tern r i, eos: pode-se 
e 0 seu protesto contra I'LOpressao. ser preso, etc. Mas porque nao hao-de e,ta r dispostos a 

r ~ _ correr estes risco,S aqueles ' que dizem estar dis pO!fOS a p.-
,.- 0 nOSso C(itico naqv~deni negar, por exem- gar em arma.? E que sera mais arrise.do ir a uma mani

plo 0 afcance e 0 valor das manifestac;6es que festayao sem armas do quo iT pare as barricades? 

Uma pressa que e falta de coragem para enfrentar as dificuldades 
\., , t- I • /0 :_t. , • 

, Sen; qiterer, e sem, 0 saber"o nosso critico com 
as suas opinioes, aparentemente r!,!volucionarias, 
o qu~ est~ fazendo e afastar-s.e e afa§.,tar outros 
db tqiJ,ball}o de Q,rganiza<;:ao, persistei-ite, conti
nt18do ", o 'uni'co que conduz.ini. ao .triunfo sobre 

- 0 fascismo .. Na sua pressa ,Q que revelam e fal
ta c;\ecQ,rageI1J 1,vara,enfr!(,ntarr .liS d.ificuldad~s. 
SetO'dos fossem assim nao 'teriarnos militanfes 

com 50 e rnais an os de luta, porque ao cabo de 
meia duzia de an os teriam desistido. E contudci, 
quem pode negar que os mais revolu'cionarlos 
sao precisament.eagueles que 1i1lnCa cfesistira:m 
de lutar, que nutlca 'perderam a paciencia ? 

'. . rn . ' ~ .'Ji 
Os que nos dlzem que tudo, esta preparado 

para derrub1{r 0 fascismo e dri'ticam 0 Pattikb 
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porqUe naG. lar\.~a ja palavras de oiden\ d~ I\lta 
armada tdmam a realidade pelos seus desejos. 
Nao pensam e nao sabem, que das ac~oes pre" 
tH aturas s6 d fascismd sairia ganhal1do; As 
massas ficariam 'com menos con¥ian<;a na sua 
for<;a e fi<:;aria,m a pensar que 0 fascismo e 
niuitd ,mais forte. do qUe realmentce. Quando 
os tnltialhadores ainda nao realizarl1 determ i
nadas lutas, nem sempre vila e m massa aos 
sindicatos, nao fazem greves extensas e demo
radas por aumentos de sahlrios, nao vem 'faci'l
mente e as centenas de niilhares para a rua em 
manifesHi<;ao, no 5 de butubro e outras ,datas 
oli contra a subida do custo da vida, nao e 
porque prefiram u ma luta armada; e, sim por
que ain da naG estfio sufi ci'enteme nte prepari
dos, porque ainda tem receio. E nes tas cOl1di
t:;oes e sem a suf1 ciente o r~~allizH\~ ao os que 
saiSSc;'l1 a rua de a '::2~ 11a rna;) :oerism esmaga c 

dos e as massas fi c'.r:~, n em cas a cllrtindo 0 
desgosto de os Ver t;; ll ilerrotsdus e desiludidos. 

Hoje, por exempl o, sc:ria mu;to interessante 

qUe 0 p~~7'O ugues nUrlifestasse 0 seu 6c1io 
a guerrli colonial e a condenasse com actos 
significativos; Por que nao saiem a ru'a em ma
nifesta<;oes contr'a a guerra coloniai todos ' oS 
portugueses que L~ tOn1!i'r~enderam que essa 
glier'ra e injusta? Ql\e poci'e"ri!i."fazer 0 governo 
perante essa atitude, de que 0 mUlldo tom~f\~, 
corlhecimento e a quecl~ri, ctd seU apoio? , 

E no entanto nbs sabefuds qUe, apesar de 
tudo, muitds dos que cOlldenam a gtierra colo~ 
nial ainda se nao dispoem a vir a rlia, 

Ora, quando as m'assas ainda tern medo de 
serem reprinlidas nuni!\ ci~tnifesta<;50 nao poc 
demos pensar qUe fa 'estEicJ dispostas a' lutas: 
%liperiores ortde se joga a vidq. Os e4Ita4()s 
f\aO compreendem is to e' naci trabalha!n p';lr~ 
'q ue esta situac;ao seja ultrapassada, Pei'deri1 a 
cabec;a pera l)te as diticuldades e pedem arm'as 
que nao temo'sJ qlJ{;relh. qbadfos que naoha:" 
querem !uta qute sa.t\sfa\:~A(O~l nao,) 0 sen ci~
ses!'>ero e a sua JmpaCJencm, m'il. s para que 
ainda n'ao ha cotldl<;Ges. 

S3iier.ta r a imporfancia das greves 

Na, qpji'lif['O do hosso c rltico 0 P artido fa~ tico e t'evol~dnnl ario de que ele fala e sUpoe ja 
mal ern falar tanto ;8S greves clos campone- existir ainda 11ao existe real mente, e qLI~ de
s·es do Alentejo, de 19C2. vemos continuar a trabalhar par? a erial' e m 

, Ora, quando 0, nos30, Partido insl ste na su~ vez de nos lan <;a rmos em acc;oes 'precipitada.B 
im,prensa va impo l:,t2.ncla das grevC:s dos ope- antecipadamente condenaclas a de rrota. Longe 
rarios a $i ricolas de , 1962 e pan. recordar a de fazer silencio ,s'6bre as greves havidas, 0 
essas massas Que dev em prosscguu' nesse ca; Partido dev'e fazer d apanhad-o &~ todas as lut'a';'; 
minno e para lembrar a todos que ,i greve e que its Clas ses trabalhadoras t e ill travado .para 
possivel, e necessbria e fe (:eve faz er. Mais, n1ostrar, por urn lado, que se tern lutado e"po r 
devemos demonstrar qu e 0 gO'lern o fascista~ outro, que e preciso lutar mais. A ideia qne,.? 
apesar do seu forte aputcliw re pressi vo foi luta e dificil cleve ser sal ientado porq ue e vei'
impotente para il1lpedir essas 21reve~ . e qJI~ d!ldeira. A i_deja segnn~?, a q~al a IU1a ~ illlp'os
menos poelera irripedir outra :'; ma io res e ma rs SJv~l ; ql~e nao vale a pen a )ptar, d~ve i;(W c;om
bem organizadas. " ' bat!da, ' porque e falsa e, p'errotis1:a~ j)orqlle e 

2 preciso e e justo ajudar as ma~as ~ <:o m- contniria aos interesse?; (16 jJovo e 86 favorece 
preen derem que cada luta e a prova de que 0 fascislllo. . 
se po de lut!l-t'. A conclusao a tira r de <;ada Alguns call1aradas, como e 0 caso do call1a~ 
luta nao e s6 a de que 0 f,;olle nio fascista rada que fez a critica, querem que se digam 
usa da repressao contra os tra ball1adores: a coisas nCivas ; nao gosta m ,da rep~tic;ao. Mas 0 
conclusa9~, ri\ais verdadeira que s'e tlra de cada certo e aile ainda nab compreende;ram 0 q'ue ja 
greve e de que, se 0 governo fascista eo pa- . tem sido' :di'to muitas vezes. Se () que se 'diz 
trori~to nao podem . impedir essas lutas muito fosse ' aquilo que eles pensam, mesmo re~'e\i n
menos poderao impedir outras em que partici- do, nao se teriam a borrecido. 
pe ~m major num ero de trabalhadores. E a esta 0 que importa e se 0 que se cli z e justo 'e 
c ompreensao, dinamica e encorajante,que as corresponde ao que 4~V~, ser dito. ' ,' 
massas devem chegar e nisso devem se r ajuda- 0 grande mal da atl tude e rrada do no'3SO Cr! 
das por todos n6s. Em vez de propagarem ideias tieo 'esta em qHe, mantendo e difundiiido essds 
pess imistas e desencorajantes. reelam81ldo ar- id,eias soJ),fl formas ,de luta para cill~ : a..indA}1,M 
mas e condenando a luta de massas, 0 que os ha cond.1<;Qes, trabalha para Im pedll' e dltl cli1 -
comunistas tem que faze r e lutar com as massas. tar as lutas possiveis e necessarias. 
De resto e pOl' ~~te caminho que poderenios A~sim, a s.1Ia pal~v.ra, apar~nteme~t'e de fogo; 
chegar as fOl'mas superiores de luta, 'ao le van- traduz-se em passl vldade, fica reduzlda a um 
tam ~n to naciO,nal eo(i.!:t~· 0 fa sci s mo. . poueo de cinza fria ·e sem valor. , , . 

Nao co mpreender' l"(to, como acontece com 0 Essas ideias e essas ati tucles sao ta.mbe.m mlli-
nosso cri tico e qu~, reve ia atraso politico. E se tas vezes lima forma de es conder'o mejlo,de lutaL 
o. sell abo~recimento e porque nao. se tem yeri- . Fa~,~mos-,yq,tos para que, quando cJ(egar a hor{ 
flcado mUltas oufras greves e aInda malores d\! Id~a CO lT! s:r;rnas esteJam presentes, t nas pn
isso quer dizer que 0 tal amadurecimento poli- meiras filas , t odos os que agora as reclamum. 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 


	Estruturemos e demos vida política às organizações de base do Partido
	cont. pág. 2

	A Revolução Democrática e Nacional
	cont. pág. 3
	cont. pág. 4

	Uma palavra de fogo que mais não é que cinza fria
	cont. pág. 6
	cont. pág. 7
	cont. pág. 8


