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Reforceinos 0 

para) iiielhorar 
controlede €xecU9ao 
o trabalbo do P~rtido 

•. :! ' 

E"dstem deficiendas ne cpntrale de e)(ecu~ii o? 
Ex islem! 

Verificam-se casas e m.q ue se estabelece lima 
orienta<;ao, em que' se tomam resolllt;:ces e se 
dao palavras de ordem que depa is nao 880 le 
vadas a pnHica, ficando « esq ueei llas» nos pa
peis. Noutros casos verifica -se qu e a orienta
cao do P artido nao e levada l'or diante com 
exito, que en contra dificulclacles na sua reaJi-

zaeao, q ue h ~ palavras de ordem que nao sao 
segl1idas pel!}" \11RSSaS e que nao se faz em se, 
guida um eST\ldo atento para ver quais sso ' as 
callsas que irr,pecem a sua l11a teriali z8. eao, S8 

suo de fr~cto dificu ldades de justeza de or iep
ta<;:@o 01-1 pe sao efe cti va me nte defidencias de 
organizae2.o e do trabalho de direceao. lsso 
sucede porque existe urn deficiente controle 
de execl1eao. 

A , IMPORTANCiA DO CO NTROlE DE EXECU<,:AO 

R~fQrear 0 controle de execu<;:ao e uma ~a 
re fa de particular impo rtancia que 8e col oca a 
todos os or~anismos e a todos os milita ntes 
do Partido, como um metoda de traba lho, para 
elevar 0 ni vel de direccao politiea. 

A essencia do controle de execuciio consis te , 
'exac tamente, em que ale assegur:a 0 cl.!mpri 
'm.e nto das resolu<;:6es e paiavras de orcJem do 
Part ido, tanto a escaJa de sector como a escala 
nadonal , e e ao mesm o t e mpo um metodo de 
verifica<;:ao quanto a jus teza e acerto da or ien
.'tt'leao e das resolu c;ces estabelecidas. 

o controle de eX0c u<;:ii o pe r mite aos con tro 
leiros e aos orga nismos superiores conhece

\re m de urna forma viva como os militantes e 
as organizaeoes de base cumprem as resolu
eoes e as palavras de ordem do Partido, co mo 
as poem e m pratica junto das massas, que cli
ficuldades encontram e que ajucla politica pre
cisam, a q ue esta errado neste ou naquele as 

,pe,cto da orientaeao e das pal a vms de ordem 
dadas; permite conhecer mel hor (lS qualidades 
e as defeitos dos quadros na base do seu tra

·ba lho concreto; per mit e co nhece r os verdaclei
eros activistas, os quadros de massas, dedica

.. dos ao Partido, firmes e modestos; ajuda e edu-
ca os quadros cont rol ei ros a nao tran s mitirem, 

" m ecanieam~n t~, para a base, a orientac;ao do 
Partido, mas a sabere m a'nalisar cada s ituac;ao 
particular e a pli c.a rern, de acordo com ela, a 
o ri en tacao estabeleLida. 

o controle de execu<;:ao educa os quadros a 
nao se limitarem a tomar co nheci mento formal 

da orientac8.o e das resolucoes do Partido, mas 
a saberel11'organiza r a s ua apl icac;ao pratica 
junto das o rga nizac;oes e das massas e luta r 
act ival11e nte pelo seu cl1mprimento completo; 
ajuda as organismos superi ores do Part id o a 
conhecer rnais de perto as dific uldades reais 
dos quad ros, a ter um conhecimento rnai8 pro
fundo de cada s ituac;so e a poder, assim, a jll
dar melhor, jod o 0 trabalho do Partido. 

o contro le de execu<;:ao e um a arma de luta 
contra 0 rotineirismo, 0 burocrati-smo e subjec
tivi sl110 no trabalho do Partido, porque e leva a 
noeao de respo ns abiliclade e 0 espirito de ini
c iativa das quadros, fom enta a e ritica e auto 
-critica co nstruti vas de ntro dos organi s mo s, 
po rque imprime, na activ idade dos quadros, 
um estilo de trabalho vivo e ligad o as massas. 

a con trole de execucao r-eforca a defesa do 
Partido, porque educa 'os quadros a c.umprir e 
fazer cUl11prir, no espirito da di sciplina parti
da ria, as regrllS conspirativCls, educa-os no es
pirito do centralismo democnit ico, agu<;:a neles 
o espirito da vigilancia revolucionariB, a no<;:iio 
da de fesa . 

a controle de execUl;:ao reforea a ligaeao do 
Partido com as massH"; porque educa os qua
dros a defender abnegada mente os interesses 
das rnassas tratalhadoras, a < trabalhar ali on
de esti'io as massas», po rque educa os qll adros 
a lutar firmemente pelo clIrnprimento da orien
taeao do Pa rtido junto das massas, a sah er a 
ter em conta a sua experiencia e con scif " cia , a 
saber« ensinar as massas e aprender co; , das»_ 
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2 o MILITANTE 

o co nlro ie de execuc;ao refor<;a 0 t raba'j;ho 
de organiza<;ao do Partido porque educa os 
qLladros no esplrito do trabalho colectivo e 
combate 0 trab(l,lhQ if\dividual, ajuda a estrutLl
rar e a dar vida politi(;? as organizacoes, fo
menta a discussao vi\la das resoJu<;oe~ do Par
ti do e ajuda a determina r quais as tarefas fun
da m~ntals que se colocam, cLlja resol\lcao ex ige 
a concentra<;8.o dos principais esfon;os. 

o con trole de execu<;ao naoe uma abstra<;ao. 
Ele e um principio marxista-Ieninista da ciencia 
e da arte da direc<;ao politica dos partidos co
munistas. Ele e um instrumento inseparavei do 
trabalho de organiza<;ao e de direc<;ao dos par
tidos ,col11unistas e openirios. 

Pode urn membro do Partido saber caracte
rizar co.r-rectamente LIma situa<;ao dada e saber 
expor bern, teo,icameme, a orientac;ao e as 
palavras de ord'em. Porem,isso so nao basta, 
se ele nao sabe·enc ontrar as formas e 0$ mElios 
para por em pnHica a orienta<;ao e as palavras 
de ordem do Partido, se nao sabe encontrar os 
meios para 0 sel! cumprimento completo. 

Pode um memb ro do Partido saber falar 
muito bem da situa<;ao dificil das massa", ' de 
que e preciso organiza-Ias. Porem, isso s6 n80 

transfo rmar as resolu
<;oes e as palavras de ordem do Partido em 
bandeiras das proprias massas e organiza-Ias 
para a luta decidida pelo seu cumprimento. 

Trabalheinos, pois , para que todos os mili
tantes tomem as resolu<;oes e as consignas do 
Partido, nao como teses mortas, mas como re
solu<;oes e consignas 'i ivas, para serem levadas 
a pratica junto das organizacoes e junto das 
mussas. No Informe de Organizacao ao IV 
Congresso (2. 0 Con g.)Iega l) em 194G, apresen
tado pelo camarada Alvaro Cllnhal, subli nha
-se com muita justeza: «Reso luc;ao tom ada de
ve ser re soluc;a o cumprida. Diieclriz dada deve 
ser directriz levada a pralica». Este principio 
leninista de trabalho cleve orientar a actividade 
de tndos os membros do Partido. 

Heforcemos 0 trabaiho c01e[tivo, melhore
mos 0 trabalho de or~al1iza<;:J.o e de direcc8.o, 
e"tl'uturemos e demos vida politic a as orga
n iz a<;: oes,ligue1l10 s ma is 0 Partido [is massas, 
eliminemos 0 rotineirismo e 0 burocratis mo, 
elevemos 0 nivel politico e ideolog ico dos mi
li tan tes, facilitemos 0 controle aos organismos 
superiores do Partido e assim reforcaremos 0 

controle de execu<;:ao no trabalho do Parti q''O . 

Os Jovens comunistas e a g·uerra colonial 
(continuac;ao da pag. 8) 

sem do exercito para nao item para a guerra 
colonial, iss o corresponderia a uma depu ra<;: ao 
das tropas mobili zadas e, portanto, a existen
cia de unidades (regi m en tos, com pan hi as, etc.) 
inteiramente obedientes as ordens dos coman
dos e oficiais fuscistas; significa ter abandona
do a massa dossoldados mobilizados a influen
cia do fascismo. Lo-nge de criar uma dificul
dade a politjca colonialista de Sala zar, a deser
cao individllal dos comunista so a favoreceria. 
. Desertando s()zinho para nao fazer a guerra 
colonial, 0 jovem c01l1unista nao tomaria a ati
tude mais combativa e mais viril, nao lutaria 
contra a g_uerra da maneira mais eficiente e 
com reslrltados objectivamente rna is favoraveis 
aos povos coloniais. Na verdade, onde melhor 
poderemos lutar contra a guerra e la onde ela 
se faz e junto daqueles que a fa zem e junto dos 
milhares de jovens soldados que nessa ~uerra 
estao envolvidos. E ai, dentro dos quarteis, nos 
momentns de embarque e no proprio campo de 
batalha, que os comunistas e todos os jovens 
progre.s;.i..v os podem mobilizar os soldados para 
ac<;:oes e atitudes objectivamente contra a guer
ra e neutralizar a influencia e as ordens dos 
comandos e oficiais fascistas . Podem agir de 
modo que, onde as tropas fascistas poderiam 
obter urn,a vit6ria, tenham uma denota. Podem 
fazer compreender a muitos soldados e oficiais 
milicianos que a <;!uerra colonial e inju sta, cri
minasa --e contraria aos interesses do povo por-

. tugues. Podem organizar c1eseryoes colectivas 
com valbr politico. Podem levar os solc1ados a 
utitudes de protesto contra a rou balheira dos 
oficiais e pel a reclama <;:i'i o de melbor trata
mento, con tra os crimes d. e genocidio, etc .. 

Sem dlivida que esta atitude e esta actuacao 
nao sao as mais simples nem as menos arris
cadas . .Mas silo as mais revolucionarias e ate 
as que melhor servem os inter2sses do povo 
portl1~ues e dos povos coloniais . Isto quer di
zer que nenhum jovem comunista deve pensar 
qlle se lutu contra a guerra colonia l, dese rtan
do. Salvo casos especiais (que s6 0 Partido es
ta em condicoes de saber quais s8.o) 0 comu 
nishl que deserta isol adamen te Ocl sai do pais 
para nao prestar servic;o militar, nao faz contra 
a guerra nem 10 por cento do que podera fazer, 
mantendo-se junto ela massa dos soldados. 

Nso e de comunista, por exempl0, deser~ar por simples 
medo ce a rr ises r e vida e pretender que esse gesl o ~eia 
consideraoo pel os Qutros como 0 ado maLs revo!uciona rio 
do co munj s ~a mais consequente. Todos as m ambros do 
Par tido devem perguntar qual e a f O rrJ1B de actusr denlro 
cia linha do Partido, relativamenl"e 80 problzma da deser~ao. 

IntereSS6 r pols , que os nassos carna radas nao ccnsiderem 
a desen;:ao individual dos comunistas co mo um acto her6ico 
OU de ccordo com a lin'ha do Pa r tido. Se neste ponto al· 
c u .-na con fusao se tern verjf icado, e de todo 0 interessl.1 
que essa confusao desapare~a. 

Pensamos £linda que lodos Os membros do Pcrtid o, es· 
pe(.L~lmente os iovens, devem discutir esses prcblemas nes 
seus organismos e nao tCITl8rem decisoes discordan les da 
linha de Partido e contrarias aos inreresses dos povos que 
lutam pela sua liberdade e centra 0 1"10S50 inim igo comum. 

lutar c'o ntra a guerra colonial nao e deixar as maos ainda 
mals livres aos que fazem esta guerta. Quem quer matar 
o lelio deve procura-Io no seu proprio cov il. 
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o MILITANTE 

,MElHOREMOS 0 ESPIRITO CRiTICO , 
~t 

E AUTO-CRITICO EM TODO 0 PARTIDO 

Ajudemos os quadros a veneer as suas dificuldades 
;.,; f- " "0 . . s quadros ciecidem tudo, temo-Io afirmado niuitas vezes, mas nem sempre as nossas atitLi-

des estao de acordo com esta realidade. Esquecemo-nos com freq uencia que e J19 Partido 
que as qu.adros tern de ser forjados, que a mal maior nao e que eles tenham dificuldades, mas 
que 0 Partido nao seja capaz de os ajuelar a vence -I as . . ' . 
. Se em toel.os os tempos conhecer e ajudar os quadros, forjar verda deiros combatentes de 
,v.ang.uarda, se apresentou como uma necessida de vital, na situa<;}io actua l ~s ta nlOlcessidade e 
aiuda maiqr" e isto decorre do facto da crise que mina 0 regime, nos colocar pe rante tarefas 
caela vez rriais complexas e responsaveis. 

Como ajudar os quadros ? 

A p grd'~ temporar ia de muitos dos meihores 
.~ mais experimentados q uadros do Partido veio 
tornar numa verdaeleira ex igencia a necessi da
de de ajurlar Dum numero de quaelros a vencer 
r~pidamente as suas dificulelades. Pais nao e 
verdade que temos hoje constituicios organis
mos,muito resPQ ns8.veis do Partido com ca
maraelas que, alem ele imensas elificuldades po
liticas, organizativas e outras, Ih es falta a 1'0-
dagem necessaria para Ihes dar uma experi en 
da que ainda nao tern? Assim e na verelade. 
E, no en tanto, a ajuda que recebem do Partido 
nem sempre esta·de acordo com esta realidaele. 

,Quando um car,narada dizia, nao h8. muito, 
aO rser criticado por tel' cometido determinada 
lialta, que melhor seria que 0 Partido em vez 
de c l"iticar, aju dasse os quadros a nao come
terem as faltas que dao origem a cdtica, dizia 
uma granele verdade, ainda que, evidentemente, 
se ni'io possam ima~inar quadros que nao co 
metalll quaisqut}r faltas, por maior que seja a 
ajuda que se lhcs venha a dar. i.'ias, 0 que fica 
fora de dllvidii. e que grande mimero de faltas 

't. ,\ 

Se podiam evitar se a ajuda aos quadros con s
titufsse uma preocupa<;ao geral 'no Partido e 
se para alguns camaradas, ajudar os quadros 
nao cons ti tuisse quase som e nte em criticar, 
'Cj,uantas vezes da pior maneira e no pior mo
mento, as faltas de out ros camaradas. 

Ajuelar os quadros , ser justo para com eles, 
exige a ntes de tudo conhece-Ios, compreender 
e ajuda r a veneer as suas difi cu!dades e defei
tos, mas saber tambem valo r izar as suas qua
Hdades e virtudes. Naturalmente que nao ha 
nenhuma medida ou receita pre-estabelecidas 
que possam ser aplicadas na 'ajuda a todos os 
quadros, por isso meSlllO e que impoda que as 
cama radas dos organism os mai s responsaveis 
se esforcem po r ceJnhecer melhor os quadros 
sob a seu co ntrole, pa is que; sem esse conhe
cimento, e praticamente infpossivel dar a cada 
urn a ajuda que necessita. Alem disso, e neces
sari o tudo fazer para que a crit-ica ·desempenhe 
o seu verdadeiro papel 'educador e de ajuda e 
se nao transforme nunca num factor de flage 
la<;3.o e ate de d~stru i~ao de quadros. 

Nem autoritarismo nem transigencia 

As atitudes auto r ihi ria~, tal como as posi 
(Ci.es de transigencia peran te as faltas come · 
tidas. sao deighal modo prejudiciais aos qua
dros e ao Partielo . 
" lib. camaradas que frente as objeci,":$es de au
tros camaradas, raramente cuidam de saber 
q ual 0 grau de justeza dessas objec<;6es, a sha 
atitude e quase sempre a mesma; servirem·se 
da autorielade Efue lhes vem de pertencerelll a 
organism os superiores pa ra se imporem e fa
~erem prevalecer os seus pontos de vista. <;::0-

mo e de calcular, um tal procedimento e peo
fundameftte noci vo para os quadros. Ao contra· 
rio do que pOl' vezes p arece pensar-se. 0 Ru to
ritR ri ~ mo nunca serVin nem servini para refor 
c;ar a: autoridade. A autoridade, quer de cam 3-
radas isoladamen te, quer de organism os, ganha
. se pelo acerto das decisoes, pel a capac idade de 
resolver os problem as do Partido, pel a modestia 
e rec onhecimento dos erros proprios. Lamenta
vel mente ha camaradas que receiam diminuir-se· 
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~ecorihecertdo os seus erros ~ difi 'cu\da~es~ de cam a laisresporis~ VE!is, famam ele;; 
?u~ros tomam em geral perante a cr(\tica u ma proprios com freq uencia atitudes autb rihiria;; 
posi<;~o altaneira e de superio ridade, e por e exaltadas perante os ca maradas porsi cC) h~ 
1SS0, uns e outros sao capazes de toma,r as trolao08. Ve-se assim, q ue Aa um a fdr te bata: 
ati tudes mai s estranhas e autoritarias p er'a nt~ lha a travar contra 0 autoritarismo e as man i: 
os carr a~adas e organism os que controlarn oll festa<;oes de auto -sufi cie ncia qu e suo aintla 
po r quem sao controlados. Umas vezes finge~ ,1Iluitos fortes no Partido. 
-se esquecer que se deu esta ou aq uela direc - Oreverso da medalha do a utoritarism o; e 
triz .errada, outras vezes atribui-se aos outros a tl'ansigencia perante as fa ltas com'etidas, a 
res pon~;abilidades proprias ou en tra-se em ver- fa lta de firm eza na defesa dos prin cipios esta
dadei ros labi rintos de justifica<;oes e pn sic;:oes belecidos pelo Partido. Ha camaradas que por 
autori hlrias que a penas conduze m it desauto- um falso concei to revolu c ion ario e ate de am i
riza<;~o q uando nao ao ridiculo. zade peSsos !. tudo pretendem resolver sem Ie-

Como e evidente, isto acontece mai s frequen - va nta I' questoes, sem « faze r ondas >, como 
temen te cora aqueles camaradas que pe nsam costuma dizer -se, Cometem-se falt as conspi
tel' acumulado uma tal bagagem de experien - rati vas pa ra as qli~'i s nao h ~\ um espirito criti
cia e sabedoria que Ih,es perm ite disp ensar as co nem au to-critico e ha ca marada s q ue nem 
opinioes e ajuda dos outros. Preeisamente por nos seus proprios organismos se sentem en co
isto hii camaradas que qLlase si s tematicamente raj ados a faze r os reparos e criticas a outros 
recebem mal a oritica e em vez de se esfo rca- qu adros. Ora, verda de seja, que quando um 
re m para sacar dela tu dQ 0 que os possa aiu- quadro ass im procede, e le revel a nada pere e
dar, fiearn pOl' -v ezes a pensar e nem sempre bel' do papel edl1ea dor da e rHiea e au to -crW
da maneira mais respeitosa, que os out ros sao ca. Nao critical' llnl<} fa lta Qrave e abl'l r carni
«mRnientos» e «, mi ud inh os ». O utros faz e m nho para 0 comet ime nto dE! outnJS fa lt~i s ain da 
auto-criticas abso lutamente formais, mas uns mais graves, (~ destruir a di scipli na do Pa r tido 
e o ut ro s , com regula ri dade i m pression~nte, e contribui (para desedu ea r os quadros e Elfrou 
con tinuam a cometer os mesnws erro ;;, pondo xar a vigilancia revo !l1cionaria. ' 
e m causa a sua segUl'anca, a seguran ca de ou - Ha exe m plos de eal1laradas qu e por serern 
tros ca maradas e , ' obviamente 0 trabalho do velllos am igo s, e nisto nao h6 qualq uer mal, 
Pa rtido que the esi a con fiaao. a ntes pelo contniri o'; e cedo e sabi do que, sem -

ria tambem camaradas que com t oda a fad - pre qne S8 e ncontram para r eal izar t arefas do 
Ii dade se pa ram a critic a da a uto-critica e pa- P alti do cometera fa ltas co nspirativas; prolon 
rece pensarem que um a coisa nada tem a Ner l1am os seus enc ont1'os para a!e l11 do nece~s a 
C OI11 a outra. Es ta for ma uni lateral de '"encara r rio, deixam perceber aspecto s de trabal ho e 
tao importan'te qttestao leva Fl desenvolverem- t a re~as, q u e t inham obriga.;:ao de res ~( uardar, 
-se t en dencia s ni ticistas que, natu raimente, etc. ria outros camaradas Que em vez de criti
nada tem que Vcr com um sao espir'ito"otit,ico carem' seVel'a mente os liberalismos nas conve r
e auto -critieo qu e e necessario desenvolver sas doutros camarsQa s, estao eons ta nte men te 
no Partido. . a espe.ra de cata r elementos que Illes permitam 

o autorita rismo e as atitudes presun<;osas saber q uem e este a u aquele cam arada q ue nao 
Qu e estao na raiz de todas estas defieiencias, conheeem ou qu ais as tarefa s que t e m. Estas 
conduzem, ale m disso,' a r ecalcamentos pes- e outras inc)2 u!ar ic1ac;\es estao 'p ro funda mcnte 
soais, a exalta<;oes: a atitudes grosseif-ase;ate li gadas a um fraquiSS!l'nQ espirito crltico 'e .au· 
,' iol e ntas para co m os quadros mai'S modestos. t o-crltieo, a eonce p<; oes peq ueno-burg,uesas 
Lal11en tavelm e nte ha ainda oa maradas que sen- nas rebcoes entre caina radas e n~ve] [jm ', Qrav,Q 
do capazes de reagir correctam ente as mani- amolecimento na vigila ncia revo luc ionaria que 
fes ta<;oes de autoritarisf!1o qu ando e la s Vem ha que co mbater com toda a ener gia. 

A 'compartimenta:;:ao do t r~,balh o e a crfrica a camaradas 
de orga nismos sup eriores 

.1" . .. .: t \< 

A necessidade de melhorar a defesa do Par- ge ri o de Carval ho. Nao ,est@io ,ainda apuradas 
tido tem-no s obrigado a reforc;:ar a c0mparii- ' tgdas as causas qlle,~ para alern de qualquer 
1l1enta<;~0 de trabalho, proc urando-se que'cada detltlncia, po cliam te l' contribui~10 para a sua 
camarada nao eonh e<; a reaimentesenaQ .. a quiio prisao e ne m e isso que nos propomos ali\:ll'a 
que e absolutamenJe necessaria para a reali - abo rd ar. Aqu ilo que para ja pretendemos cha
zac;:ao das suas tarefas. , Co ntu do, esta medida mar a aten <;i'io e a maneira defeituosa como a 
jllstissima e indispensave l, tern oriQinado em critica e exerdda ou, 0 que ainda e pior, 0 fae
alguns casos certas limita<;oes na critica que e to dela niIo 0 ser, mesmo quando graves faltas 
l)reciso eli mina r sem demont. cOll sp irativas estao a vista. 

;C01l10 e sab ido, cajlt elll Dez;e mbro ult imo Apos a prisao do ca marada Rogerio, chega-
lias maos da m~tilha pohciaL 0 carnaliada RQ- [am: ao co.nhecimento dos,org,anismQ~iv>ierio-

( ,-.. ; ; 1_.", 
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res algumas dessns faitas que podenl au po- perte.. a ~1I!I o rga ni ~~10 superior as pus 
dia_m ~ estar na rai z cra sua pris i'i o. Entretanto, ao a bngo aa cntIca. Ora, he m a c ompa rtimen
·~ I a. s e·!"am c\)nh ecidas de autros camarauas que ta~ao de tarefas, nem 0 fa cto de qualc;uer c", 
e mbor'a ve nda o,s p'e ri gaf'; nab sentiram ne ll1 0 marada. pe~t~neer a um organis mo superio r 
(h~\' er nem 0 di \'eito de as criticaL Evidente- podem Justlflear a ausencia da critica perante 
rrlente que proc'edendo·sc ass im se fazell1avo~ asfaltas conspirativas e outras. Proceder assilll 
1 l.\)TI a r, desn~c'essarialllente, as peJ-i gps sobrer} e paetusr co m a indisci pliml, e abrir as portas 
Partido e d'es p'reza-s'e urn direito 'estatuido~ E ao inimigo, e contrariar 0 principio h3. muito 
jaquase tradicip~al so ch~g:;tr,Eim ao cMlh 'eci- estabeleti do que exige que a c rit ics se exefc;a 
menta dos organ,ls mos supenores as faltas que na'o apenas do .topo para a base mas tam bem 
o.s q ua.dros comete m:,- rlepois de ~Ie~ s~re~ pre- da base ha t a 0 topo. Precisamos de acaba r d' e 
sqs, e IStO nem sem pr.e aeon tece par raz6es, de I"' -

compartimenta<;ao, mes tambem pela falsa Ideia Vez com a ideia que existem no Partido qua
que alguns:,. militantes tem que os cama:r.a~i\S dros que podem di sp'ensar a critica ou a ajuda 
de <ciIiia» sabem 0 que fa zell1 e s6 0 facto de de 'outros quadros. 

Os estatuto'S devem estar lia base duma justa poi,lltica 
'l , ., 

de aiuda "(lOS quadros 

A'~prova~a6 'pel'o VI ,Con gresso dos Estatu
tos do Partido, veio dar a todos os militantes 
um a poderosa ann a que, convenientemente 
manejada, poden'tCQ I.lt\"i bui r decisivamente pa
ra melho/ar toda. a actividade partidaria e e le
Va l' 0 esp irito critico e auto .. critico em todo 0 
Partido. , 

Os Estatutc.s sao a lei do Pa rtido, nele~ es
tao cJaramente:defi n idos os clirei tos e 4ev !3r~ s 
dos mi litantes. Zel<\r ,pata que esses de\l~res e 
direitos seja m esc rupulosamente cum priclos e 
respeitados constitu i uma ta refa de cada mili
t ante e de cada organismo do Pa rt ido . 0 d i ~ 
reito de in tervi r e crit ical' livremente todo e 
qualque r camarada, nos organismos a que se 
pertence, tratar a traves destes 'lodas as ques
toes que se conside re de importancia para 0 

Partido, sao entre outros, direitos que nenhum 
membro do Partido ,deve dei>;a r de exerce r. Se 
cada cam arada se habitua r a usar nao apenas 
os seus direitos, mas a respe itar as direitos 
dos ou tros, dar-se-a urn im portante passo em 
frente na melhoria de todo 0 .trabalho do Par
tido. Naturalmente que para atingi r este objec ~ 

tivo nao basta fazer respeitar dire itos, 'ruBS 
c.u~prir" deveres. Efectivamente, se se nao Juta 
,!lbl]ega~am ente pe ra aplica r a li uha politic.a 
t~O Partl?O, para de fende r a sua unidad!=; para 
Ilgar mms e mai s 0 Partido ~lS massas; pam 
reclytar noVos militantes para 0 Panid'o; para 
e!y,var .o seu !livel politico e ideol6?\ic 'o; pa ra 
c~lmpnr escru pulosa mente a disciplina do Par
nd(l; numa palavra, se se nao curnpre'm os de 
Ver",s que a cada um incambe, ni'io se fica em 
cOlltii<;6es de exigi r 0 respeito .pelos direito s 
que .a,ca(ia urn sao devidos. Na verdade ni',o ha 
maneirH, v{ll i,du de crit ical' pma falta, seja ela 
di s ciplinar, c;ol1spi rativu, moral ou q\ialquer 
outra, se se cornetem faltas, identicas. Daqui 0 

concluir·se que para el~;var 0 eSDirito criti co 
em todo 0 Partido e preci~o que cada cam ara~ 
cIa imponha a si proprio uma auto -discipli na, 
saiba corrigir em si tocias ,;:!,s manifest8 <;o es de 
auto-sufi cii~nci a, de indisdpiina , de autoritaris
mo, de transi\~enci3, et<;:. , So faze ndo-o sc sene 
t in\ mo raJizad.o .para,criHca r ou tros camarada s 
e dar lima positi9a contribui<;:ao para a melho
ria e desenvolvimento de todo 0 tnO'b alh o do 
Partido. 

A ceiuia de empresa 
,. A ce lula de emp.resa e, como muitas vezes 
,se tern dito, o ,elo de' ligac;ao do Parti do a clas
se operari a. 

Quando ,0<. Partido tern as suas ce lulas forrna
,das, €str utumd,as, e activas nas Htbricas e em
presas,., nos estalejt:qs e portos, nos barcos, nas 
minas,. etc'., 0 Partido e forte e mais facilmeilte 
pode cllm prir.o se ll papel de vanguarda na s lll
ta~ do prol etariado portugues. Quando ao Par
tido fa lta a organizac;ao nesses meios, eie e mai's 
f raco e nao pode devidarnente cumprir a s ua 
missao, isto e, ele nao pode conduzir a dasse 
Qilercit;ia, aQ CQmbate.lle1as.. $:uas ieivin.d.iI;.a~Q:es 

e'c ondmicas e sQciais, nao pode desen volvtf as 
lutas politicas contra 0 fasc isma . E, nRo 0 fa
zenda, nao poden'i conduzir a c1asse oper8 ri a 
e 0 povo ao derrubamento da ditadura fascista, 
a conquista da clemocracia e do socialismo . 

A importil.ncia das celulas de empresa ficani 
inais viva se nos dermos eonta da imensidade 
das tarefas qu e a elas incul11be, send a sem dLi ~ 
vida a l11ai s imediata de toci as, mobiJiza r as 
massas para a luta por aumento de saH,rios EO 
vencimentos. 

(Extractos do lnforme de OrganizaCa~ 
aG: VI. Cntl2Ies.sco.. do P.G.P. 
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A PROPOSITO OA REPRESSAO NA ERSIDADE 
E DB OOMPORTAM£NTO NA POLiGlA " 

I)ete,rnli nado c~marad~ 'fez ch'egar ao Par'tid.o 
a Interrogat;:ao segul nte, fprmulada por ml

litantesda juventlo\de es tudantq; « Valera a pe
na sofrer um ou dOis .. anos de 'p ris ao e a8 ,tor
turas dos interrogator ios sem ter feit<;J nada, 
OU,O Cl ue e 0 mesmo, meia du zia de reuniOes, 
recebi do uns « AVantes )) e metido uns papeis 
na ,cabia do correic ':,;" , 

Tem certa divulgat;:ao inlerrogat;:5es deste 

tipo , que revelam multiplas debilidades (le 
qU\,fr ~~ coloca. . " " . 

Anajisemos os dois aspectos seguintes que 
tais interrogat;:oes comportam: a posi~ao indi
vidualista iSQIJlda do Partido e do povo ao en
frentar 0 ininjigo; a incompree nsao da partici" 
pat;:ao na~, luhis grandiosas dos ~studantes~ 
dos ultirnos anos, a inco mpreensao do valor 
desfas. 

v ALERA A PENA ?' ..• 
Vejamos 0 primei r o a(>pec to. 
Valera (l pe na,q mim, suportar tais privai;c;,~s 

e tortu ras e portar-me ,como um revoluciona
rio? « Ura urn cornunista interroga-se doutro 
mo do: < Valera a pen a ""ao meu partido, « Va
le ra a pena " ao meu povo , « Valera a pen a » 
a revolu~ao, {( Valera a pena" a minha digni
dade, que eu comunis ta, n 2io denuncie os meus 
ce. m~\ radas, nao fo rn e<;:a dado s it policia? Mes
mo no caso deestar convenci do de que p a licia 
«ja sabe tudo "" « Va le ra a pena" defender {) 
prest igio do meu Pa dido" provar que os <;:0-
m uni sta s nao fa lam na polic ia? « Valera a pe
na » dar confiani;U as massas no partido do 
pro ieta r iado, na idoneidade e coragem dos 
seus mem bros? , , , 

Os camamqas estudantes tem no seu proprio 
secto r u m exe m p 10 que fala por sL s~obre esta 
questao e que e oportuno evidentiar. 

Comparemos a situa<,::ao cr iada pela pri:oao 
do n os'3O c a marada Jose Be( naidino ern 1962 
quando controlava ess e sector co,m a situa<;:ab 
c r inda pel a miserave l traic;:a o de N . A. Pereira 
em fi ns de 1964. 

No p rim ei ro caso, co.m a prisao do camara
ria Jose Ber nardino, 0 Parti do ficou prejudi<;a
do com 0 seu afas ta1nento temporario dessa 
frente de IIlta, mas a organiza-;ao p a rtida ria 
ficotl intacta e os e sfudant es puderam~ pross e
guir, com 0 Partido a or ienta -lo s, nas s uas im
portantes lu tas. Sucedeu assim porqlle aquele 
carnara da seguiu 0 eiemplo dos revolucfon'a 
ri os do nosso Pa rtid o, portou-se como tIm co
mu nista que e, so ube suporta r todas as tozfu-
ras ~el1l vacilar. ' 

No segundo caso, a c.ap itulat;:ao peran te. 0 
i nimi go lant;:ou dezenas de camaradas na p r i
sao, qu e tiveram de so frer todos os vexam'es e 
torturas a que 0 traidor cobardemente se fur
tou ; organiza(:oes do P ar tido, a inda que mo
mentaneul1lente, sao destruidas e por um certo 
p eriodo as iutas do s estudantes sao sel'iamen-
te p r ejudicadas. . 

NQ prim e iro caso, 0 compo rtametlto C. Ol1ll1-
nistn do n0 5SO camarada aumenta 0 prestigio 
do nosso Partido entre as massas, especial-

" 
menfe as estudantis a que estava ligado. 0 seu 
exempl0. amplamente divul ga (io; ve bastante. 
aprecia do pe las vastas call1ad ~'s de es tuda ntes 
e ele e justamente identifica40 c om 0 P .C. , no 
qual a confian<;:a da queJas ,!ilumenta. A atrac 
<;:ao do Partido e mai~ r, os r ecrutam entos mais 
faceis, as P?lav ras de ordem seg uida& com 
mais e ntus iasmo. 

Consicieremos flgora 0 segundo asrecto, ou 
seja,o da incompreensao do va lor da pa rtici
pa~ao individu al nas lutas estudan tis e do va
lor destas lutas. 

Entre os militantes, ha os que esiive ram em 
ce lula s vivas e ligadas as massas e osque ',es
ti veram ll1ai s a margem da luta,' mas e prec is.o 
com preender que, em qualqu e r caso, lima ac 
<;.ao que tomada isoladam ente ,poele .parecer 
«naaa» foi uma das muitas ac~oes, S8m,as quais 
as lutas do s estudantes nao t e riam existido, 
foi uma entre muitos ll1ilhares de outras act;:oes, 
sem as quai s nao haveria a luta do nasso Povo, 

Sera bom que nos interroguelllos: por qu e 
tanta furia da policia na repressa o ? POl' qu e 
uma luta continua de t an tos anos con tra os ' 
estudantes e as suas associa~oes? Uma Juta 
na qual e5tao empenhados 0 ministerio da Ec111-
c8<;:ao, Senados , reitores, Pide, PSP, P], Orgaos 
fie informa ~ a o, onde nao faltam a acc.:ao de 
<;i rupo s terroristas ll1ais ou menos ligad os a 
Pide, e a colabora<,::ao do Ministerio do Exer
cito ? U ma lu ta que tem levado a del1li ssao a 
mil)istros e rei to res, a expulsao de professores, 
ao en te rramento de Associa~6e s , a expulsao 
de muit?,s qezena$ de estudantes e a sua prisao 
em massa, tendo atingido duma so Vez 0 nu
mero de 1.500? Por que tortllras a tal ponto 
selvaticas que tem levado it beira da loucura 
e do assussil1io ? P or que afinal tanta sanha ? 

Por 'qlie as estudantes portugueses com os 
es tud antes comunistas na vanguarda, mant~,m 
aberta uma fr ente de luta do nosso povo cO}l 
tra 0 fasci s l1lo, pela revolut;:ao dernocratica e 
nacional e pelo socialismo. Porque os estlldan
tes actllando legalrnentenas Sllas associa<,::.i.ies, 
em organiza<,::oes semi-Iegais tai s como a mA, 
CQmissoes inter-associa<; oes, comissoes de 
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. 0 MILIT ANTE 7 

greve, comissoes de apoio aos 'estudantes pre
sos, etc; em organizac;:oes ilegais iais como 0 
PC e as JAP tem sido urn baluarte da luta pel a 
liberdade e pela democracia. · Porque os e"tll
dantes so b a direccao do PC tern lutado cora
josamente pe los mais sentidos interesses estu
dantis, pedagogiccis, cuiti:J.rai s ou so'bais; tern 
sido uma forc;:a renovadora dentro das nossas 
institlJic;:oes, ed,l\eaciQ,nais arej~ndo com a sua 
juventllde, idep\lismo e determinac;ao Q ef,lsino 

. 
escobbtico e Ca 0; tern lu ta do com ardor 
contra 0 « paternalismo ", contra a q,rbitrarie, 
dade, contra a prepotencia na escola. 

Tern, pois, muita irnportancia que urn militan
te, ante a perspectiva de pri sao, nao esquec;:a 
que foi urn Darticipante e por via de regra, do", 
mais activos, destes sllcessos; tern mllita im
portancia qlle ness~s momentos nat? dyscu br\3, 
«que nao fyz nada. para tentar jUfitificar urn 
comportamento indigl,lQ frent y ao iniIpigo. 

o PAPEL DE V ANGUARD~ 

A vanguarda dos estudantes portllgueses, ' anos ~em co nd uzido a inco rpo rac;:aQ de milha
adaptando as varias formas de luta as exigej1- res de jovens em lutas mai ~ gerais do nasso 
cias da si tuac;:ao, seguin do as palavrasde o r - povo, tais como manifestac;:oes do l.0 de Maio 
de m do Partido, apesar de todas as clefici e n- e olltras, inc1uindo as levadas a cabo nos pe. 
cias, incapucidades ou erros, cons'egui\l nos dodos das «el e ic;: oes}) fasci stas. 
ultimos an os elevar dum modo deci sivo a cons- /\s 1utus estudantis tern sido a primei ra es - f 
ciencia poli tica na Universida de e outras es- coia de luta de muitos dem ocratas d~stacado s : 
colas, co nseg uiu desmascarar 0 Estado fa scis- e de nao poucas militantes do 110SS0 Partido . 
ta a muitos milh a res de jovens, ate al engana- · Nao pade um militan te comunista duvidar 
do s com a verdadeira face da ditadura ou sim- da importancia das lutas dos estudantes nem 
plemen te afastados da cena politica. tao pouco do pap.el de van guarcia dos estudan-

As principais Itllas dos estudantes portu(jue- tes comunista8.· E muito im ports,me, que ,cada 
ses t e nl tide t a mbem uma projecc ao inte;na- um ~ompreenda que a sua acc;:ao e de tacto 

. . . mlflLlscula quando comparada com q todo, mas 
- clOnalllllportante. e essencial para que ' este ex ista. E por com-

As lutas estudantis ao elevarem a consci en - - preender isso que a poifcia r eprime ~om bt'Ll, 
cia politica dos es tudantes ao Jan go de tantos ta lidade e rancor. 

QUANDO AS PROBABILiD,l.\.DES DE PRISAO SE ADENSAM ... 
E necessario ter isso presente, quando as 

probabilidades de prisao se ade nsam e saber 
que POl' detras de um militante co muni sta, es
tao tocias estas acc;:oes grandiosas, que nele 
eBtao postos os olhos eas espera nc;:as de todos ' 
qua ntos Vem nU';1 comunista urn pa triota co 
rajoso e digno. E precis o qlle nao se s in ta iso
lado , esq uecido, .so, n.as garras de um bando 
de criminos os; deve saber que com ele' esfa to
do 0 Pa rtido, que segue com ansi~dade oS,sells · 
sofrimentos, que 0 tenta ajudar. e,' importante 
reconhecer que nao e urn revol ucion:irio der- · 
rotado. perdido, e que so 0 sera se-sl1cumbir 
aos esfo rc;os desesperados que a p(;licia- de
senvolve para alcanc;a. tal objectivo. E preciso 
encarar a prisao 'co mo um epis6dio, absoltlta-

mente previsivel e transitorio na vida de um 
re-voluc io nario; 0 sen comportamento nos in
terrogatorios, como uma acc;:a o que tem con
sequencias imediatas no pre3tigio do Partido 
e no animo das massas que nele tem os olhos 
postos. 

A prisao e as torturas policiais sao a prova 
mais dura olle uni militante comunista tem de 
enfrentar. E necessario nao descnrar uma pre
parac;i'io constante e ter a certeza de que a uma 
vontade decidida, nada, absolu tamente nada, 
faz falBi. . 

Um comunista, qualquer que seja a sua ori
gem de classe, nao pode trair a confi anc;:a qlle o Partido) a classe operaria e 0 seu povo nele 
depositam. 
~~;.w~ __ Mmmm __ - .. 

Fortalaeer: 0 Partido 
FortaJec,er 0 Partido, significa alargar a slIa 

organizac;:ao a novas empresas, localidades' e 
centros do proletariado rural, quartei.s, .esc(')
las, etc. Fortalecer 0 Partido, significa or~af}i
za r, desencadear e dirigir novas e .mais pote'n
tes acc;6es contra 0 regime Jascista, pela n'}e
Ihori a das condic;:6es de vida das massas traba
Ihadoras, con tra a guerra colonial, etc. Forta
lecer 0 Partido, significa reforc;:ar a vigi lancia 
revolucionaria barrando 0 caminho a provoca-

c;:ao e a traic;ao. Fortalecer 0 Partido, signifiea 
reforc;:ar a disciplina e a aplicac;:ao dos princi
pios do \ .cntralismo democratico, reforc; ar a 
llnidade de·.todo 0 Partido em volta do C.C. 
Fcrtalecer 0 Partido, si9,nifica criar condicoes 
para percorrer 0 caminho mais curto e seguro 
que leve a bom termo a revolu"ao democratica 
e nacional. 

. (Extractos do Informe de Organiza<;:ao. 
ao VI Congresso) 
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CRfTICA DE: LENINE AO TERRORISMO 
COMO « EXCITANTE» 

A impaciencia a nte as difi.culdades da Juta re .... ofuciona
ria, a descren~a na acc;:ao p o-p ular, a subslimac;:ao do 

traba lh o de organizac;ao, a supedicfa l Bprec iac;:i3o das mo
ni festl3 ~6es de desco ntentamento dd S ma.ssas, esteo na base 
das conce pc;:oss das (acc;:oes dir e ct~s ) e terr or istas, que 
n-os .u ltimos anos, particularmenle em ~ 9p2·p4 , se l1lan i (e.! 
tarern no movime nto anti- fa s~ista portugues e np hossa 
propri o Pa rtido. 

Prcc ura vam algu ns substltui r 0 t ra b a! ho de m~!.3 s as, 0 de
sPrn·io! vimen ~o da lu ta de massas, ~or ac~6es t~rrori5tas, 
que p rov 'ocassem agita~~a o e £ensac;ao. 

Na pas sagem a seguir transcrita, Leoine, numa inre"rcs· 
:;'i)n ~e i ma gem, JYlo stra que para se desrrui r a aU!Qcra~ia 
(que compara a uma imensa e dense floresta, e.scura e hD· 
m id a ) e necessario ccnd'tlzir com persistencia 0 dificil tra 
ba lho de dese nvol ve r a luta popui a r de massas, {( un ico 
prod uto infla mav el, fundamental, unico in d iscu tlve l men l e 
!l.eg ur o >. Actos terroris tas (<< luzes vacilan!es" c: fo g os que 
i'l tern o r iza m as forc;as obsc ura s e produzem sensa<;ao , lI g i
ta~a o, encoraiame nto e e ~ cita~Bo)) prejudicarn de facto 0 

d esenvo lv imento da luts. f e vuluciona ri a. Os defensores d o 
terr orism o, di zi a Len ine , nem sequer SaQ impos tor es: szo 
e a penas:t pirotf}cnicos). 

c: 'You tenlar explicar a minha o piniao com urn ex e mpi o . 
Imagtne m que estamos m.!ma ime nse e densa fJ o rest,], semi .. 
.vi r gem , escura e humida. Im agin e m que.:io qu imando e,d a 
i!oresta .se ra (?ossfve l cri a r ccn d i ~6e5 para 0 cuifivQ da 
fire a per ela ocupa da eu ce r cada e que ,e ('. xt te mamente 
dHic il ohler lume ~ , .. ma n.te -Io na flores ta, E ne€es!"ario !e 
car os tran cos que por lod o la d o ha em abund Bncia, mas 
q ue ard em cem difiEi;\.!ldade, e xl"inguin c o-se feci! t:; repen
tlnament_e 0 fogo, na atmos fer a pes6da e humida. E naces 
s- 3ri o manter ° fo~o (co mbustzo ), protege-io, a li menta r 
to des as fogachos, deixmr a cha ma crescer, ~ r eparar ots 
ti.,adamenle e si s tematicamente 0 incencio te tal, s £m 0 
q ue a humida florest a nao deixara de ~ar uma floresla. 
C on tud o este trabalh o " ,multo dlf(cil, nao some nte devido 
as condi~6es externas, atmosfericus, mas tamb e. m devid o 
a ace nluada escassez d o ;- uni ce produto convenienle que 
possa arder, que nao cesse de arder, selam quais (orem 
as circunstancias, que se j incendeie de (acto e q ue erda 

~"~t------~--~----· ---------
ininterruptamente cern uln a c.hama firme, di!tinta das nu' 
merosas luzes vacilantes que CBrecem de fcr ~ a intrfnsec!I 
e que r:lO passado tao freq 'uentemente brilharam p~ra se 
extinguirem ap es um curto pcriodo de dvra c;: ao . E agora, 
quando e5te produto inflamavel, fun da m e ntal, come~ou a 
ardor de forma a provocar um5 .ubida gerai de tempera 
tura e pf'o po rcionando assim (orca e brilho a l!mp quanti
dade de outras peQuenas cha mas lrernulas , a porec em de 
r e pen te pessoas que declBtam corn urn ar preS unt;p iO : Qu e 
estreiteza qe espiri to acred i ta r no antiquado dogma do unka 
prcdutQ inflamBvel, fun dame ntal, 0 unico indiscuti.velment e 
se g uro. Co mo e esteriotipado ccn:.iderar lodos os Qut ros 
peque nos ~ogo~. meramenle como subp rodu tcs, como ele .. 
mentos ouxilJares e penser que e absoivtamenle necessaria 
u nir, e m primeiro luger e a t OGO 0 prec;o( .a maior pa(~e 
de l es a este produto « ~ n ico) I Que, f.~q:iosis rno con tinua r 
i n terminavelmen~e a fJreparar, pr€f.I:Brar ~ preparar 0 vcr· 
da d eiro in& .~ncio to tal e perm it ir aq ue.les afronto s os pati
f ~~s, os top os da;; arvores , que abriguem e ma ntenham a 
hu rnid a de e a obsc ~r,:idadc . 0 que devia !~r feito era ate 8r 
fogas que fiz essern bei xar os top as des Drvores, os cha 
muscassem, atemo ri ! a~: sem ~odas as ro r ~as o bscuras e pro , 
du z issern sensa;:ao, ag Hac;: ao, er.corejamento e excitac;eo . 
E esias pesSQPs rapidamen !e ,\mr: tem maos it ob re . Cem urn 
s us pi re de alivio de Ha rn pel,). ;· b1o rq a fera os antiq uados 
preconceitos so br e 0 pro d ut ;J i n flamava·J ft)"n.d 5mentaJ. CCIn( 
a consciencia tr snqlli!a oceitam nas su as fileiras todo e 
qualque r urn, sem s e in formarem dos seus pontes de vista' 
e opinions , c 'onvk:;::oese o5pira c;: 6es: scmo.s urn parrido d e 
ac<;: ao e e-nos indi f~r ente rr.es mo que ;. um de nos adopto 
a rQ umentos que levern a extin<;ao do~ fo ~o '. Apel a m c usa
d a menre para uma atitude indis crim inada f~ce a toda a es~ 
pecie de pequenas cha rnas e a o atear d tL fogo5, pon do d e 
lado c om desp rezo as Ih;:oes do passado: agora, d izem'" 
el-es , he urna quantidade muito maior de ;produto inflam a. 
vel e par conse gu inle e aEim issivel urna total ligeirezQ de 
espirito. E assim, ape~ a l' d o s de,n().s ····Q.ue pessoas desta 
e spec ie causam aO movimento, p~de pensa r-se que sao 
meres impostors5? Nada disso! Impcstores nzo sao de 
form a nenhuma, mas apenas piro ti:cnico5 I > 

( lEN INE, Obra. Compfe tas, edl~ao ing leS', 
vol. V pa gs . 274 e 275 ) 

OS JOVENS GOMUNISTAS E A GUERRA COLONIAL 
OS problemas colocados pel~ guerra colonial 

a nossa juventude s~o de natu,eza yaria, 
mas de fundo comum. E a guerra de Africa 
um mot ivo patriotico pelo.qual a nossa juven
tude-deve dar a sua vida? E;3tao as froni:eiras 
nae ionais ameac;:adas·2 Nao pode Portu gal so
breviver eom a perda clas col6nias ? 

A estas e outras inquieta c;:6es, que a propa
Qancla fase ista proeura eriar, a reaec;:ao comum 
dos jovens e definida pela sua hostilidade a 
guerra colonial. 

« A resistencia da juventude a parti ci par na 
guerra - escreve Alexandre Castanhei ra no 
relatorio a reuniaQ do C.C. de Janeiro de 
:l96~ - apresenta-se, ',])ortanto, des de 0 periodo 

t dE! incorporac;:ao, por vezes mesmo do da ins
\cpeccao militar, a lu i do dia». 

< Uhl3. das form as ,de luta - di z 0 camarada 
Castanheira.,noutro 'passo do sell informe
sao precfsa:ihente as dese rc;:oes. Portanto, 0 

dever diis organizac;oes e membros do Partido 

\' 

e de aconselh ar, pela agitac;:ao do Partido e 
em co nversas individuais, os soldados e of i
ciais a desertar e sempre que possivel, orga
nizar cleserc;: 6es colectivas. 

« Esta actividade revolucionaria seria im
possivel se 0 Partido aconselhasse os se llS 
membros a desertar individual mente. Essas 
deserc;:oes inclividuais dos membros do Partid o 
enfraqueceriam 0 movimento de resistencia 
clos mi~itares contra a guerra colonial e difi
cultaria 0 p r.o prio movimento das deserc;:oes. 
Por isso 0 Partido d6saprova as deserc;:6es in
dividuais dos membros do P'artido, os quai s so ' 
poderao de;oertar quando estao em risco emi
nente de se rern presos COmo con,seqtientia {la' 
sua acc;ao revolucionaria ou qual1"~o acompa
nham deserc;:oes colectivAs, em cuja organiza
c;ao participaram.> 

Todos compreendem hoje que se os comu
nistas e outros hom ens pro$!ressivos desertas· 

(continua na 2.a pag.) 
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