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BOLETIM DO C O '\'U T E CENTRAL DO PART IDO e:OMUNISTA PORTUG UES 

Para 0 LO de Maio 

ALGU ~~S EMSINAMENTOS 
APrOi<ima.se 0 1.0 de Maio , dia internacional 
. dos trabalhadores. Em rado 0 mundo, as 

comemoracoes do 1.0 de M.aio sao uma 
afirma<;ao da for c;a e das reai iz8<;:6es revol u
cionarias da classe openiria , da sua determi 
nac; ao de por fim em toda a pa rte a explora
<;ao e a opre8sao, da iden tidade internacio nal 
dos seus interesses e objectivos, da sua uni
dade por cim a das fronteiras. 

Tambem em Portu~ al e uma data com gran
des tradic;6es, que vern de longe. MesIno nas 
dificeis condi<;:6es do fa scismo. os trabalhado
res assinalaram -na sempre ao longo dos anos . 
o 1.0 de Maio de 1962, com a manifesta<;:ao 
de 100.000 pes so as em Usboa e as gran des 
greves e man ifes tac;oes no Alentejo, que con 
du zira m a hi sto rica conquista da jornada de 
8 horas pelos assa lariados rurais duma vasta 
regiao, inscreve-se como uma das mais glo 
riosas jornada s nft hisloria do movi mento ope
rario portugues. E sobretudo desde en tao que, 
todos os an0 8, 0 1.0 de Maio e comemorado 
com manifesta c;oes, faltas em massa ao traba
Iho , greves, parali sa<;6es, reclam a<;oes, ampla 
agitac;ao; reuni6 '2 s de confraternizac;ao e mui
tas outras forma s ada ptadas as condic;6es exis
tentes. Tomando a penas os ultimos anos, ma
nifestac;6es como as de Lisboa e Porto de 1969, 
do Barreiro, Moscavide, Sacavem, Vila Fran ca 
e Lisboa em 1970, do Porto em 1971 (20000 
pessoas) e outras , constituem grandes acc;6es 
dos trabalh adores pel os seus direitos vitais, 
contra 0 fascism o e con Ira a guerra colonial, 
pela liberdade, por uma futura sociedade 
socialista. 

As jorn adas do 1.0 de Maio tem sempre lu
gar fazend o tren te II repressao fasci sta, que 
procura im Dedir e sufocar a s ua comemora<;ao 
pelos Irabalha dores com manobras intimida
toria!O, ostensivo aparato e brutal interven<;ao 
das forc;as repressi vas , pris6es, agress6es e 
espancamentos. 

Nas condic;6es do fascismo, a rea lizacao da 
jornada do 1.0 de Ma io exige uma muito cui-

dadosa prepara<;ao. Sao condic;5es essenciais 
pa ra 0 exito 0 conhecimento dos problemas e 
do estado de espirito das massas, palavras de 
ordem iustas, um forte trabal ho de organize
cao, uma a mpla a gitacao. 

E por isso a ltura de lembrar alguns en5ina
mentos de caracter geral, que devem estar 
presentes no espirito de tados os organism os 
e militantes do Parlido nas ves peras de urn 
novo 1.0 de Maio. 

Palavras de ordem iustes 

U ma preocupa<;ao basilar das organi za<;oes 
do Partido deve ser a de que as consignas po
ii ticas e rei vindicativas e as for mas de ac<;ao, 
que indicam, co r respondam a situa<;ao con
creta dos sec tores a que se des ti na m. 

Ha. e certo , COllsignas politicas de am bito na
cional, indicadas para 0 1.0 de Maio pelos or -:, 
ga nismos de direccao central do Partido, em 
geral a Comissao Executiva do Cc. Ta l 0 caso 
das consignas contra a $!uerra colonial, con
tra a re pressao, pelas liberdades democrali
cas, pela solidarieda de ao Viet na m e outras, 
que, nos ultim os anos, t ern sida lan c;adas. Ha 
tambem reivindi caCiles , que poc1em ser em cada 
an o consideradas de ambito na cional. Tal 0 
caso, nos ultim os dois anos, da luta pelo au
mento de salarios e contra a ca,es tia de vida. 
Estas consignas de amb ito naciollal dao jus
tamente a todas as acc;6es do 1.0 de Maio, 
quaisquer que sejam as suas forme s particu
lares ern cada sector, uma direq;ao politica 
comum. 

Ale m das consignas gerais de ambito na 
eional, e necessario, em cada sectD:', examina r 
corn atenc;ao se ha outras consi gnas sil scepti
vei s de monilizar as massas para a jC:lIada do 
1.0 de Maio. Dize mos «exami nar)), Dorqce, de 
facto , se na o trata de « SupOP ', de «presumip, 
mas de estudar at enla me nte a si tuacao exis
tente no sector, os problemas que no momenta 
sao os mais vivos e os mai s sentidcs pelas 
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massas, e os 0 biec ti \'O S, caracter, ~tii1 b i to e 
importanci-a das ·Iuta;; e m cu r~ o . So a pa rtir 
11e ta l e x'ame, se riu e respons e'! vel. s e podem 
l!ldicar correetamente co nsi gnas de canlete r 
regio nal, lo c a l, de emfJresa, de sec to r. 

A dafi nicao das forl11a s C611 cretas de ace,ao 
pal'a a jo'rnad a exige nao meno r cuida do 1£ 

rigor. 
r em de ter- se em co nta, e m prim e iro It1\:(2 r, 

as gran des diferenltas das «:Irad i<;oes» e antece · 
dentes re gionai!) e !o cais quanto ao canicter da 
jo rnada. 

Ha, pOl' exe111pl0, re ~iOes, loca iidades e p ~o : 
fi ssoes em qu e e tradir;ao nao s e traba lhat 
nesse dia, outras ern que se tra paJh'a. H a. "re
dioes onde e habitual a realiza<; ii.o d e re un lOes 
diversas de confra te rnizar;ao dos traba lhado
res. outras em o ue nao h e'! essa pra tica. Ha 
secto res e m que' 0 1.0 de M aio e tra dicionaI 
m&nte u ma jornada de luta, o utros e m que ,f; 
tradicion al mente 11m3 fes ta, Estas e o u tras clt 
fe renc;as devem ser obrigator iamente ti clas em 
co nta a o defil1 irem-se as formas d e a c r; ao par a 
a jornada , Isto nao si~n if ica que as o rganiza 
c;:oes do P a rt ido se lirn ite m a in dic ar q ue se 
fa'c; a 0 que e tradiciici faze~·se . 0 P~rtido tern 
de da r Un! conteudo politlco e re tvm alca t lvo 
a jorna da, !pobiliza t: as massas, fa ze r ~o 1.0 
de Maro' u'ma jornada , d e l ~lt a: M as, se naa se 
tem e m conta (:lis d ife re nr; a s ,' e i mpossive l 
definir cor rectamen te a's forrh.as de a cc;ao, 

Em mu itas reg'i6es , ,!otali:iades, e p rofissoe", 
a c Ol1s i<1 na « nao t rab'al'lnh no 1.0 de Maio! ", 
oar s. se~ le'lada a pra tica , exige urn enorm fssi
rno tra bal ho de agi ta r;ao e o r ganiza r;ao. S e e 
s e~ui da pe las rnassas , 0 facto represe r. ta, s 6 
po'!- s i, uma im porta nte jornada de lula. N ou
t ras re~ i oes , loca lida des E< , profi s soes , onde e 
habi to nao traba lha r no 1.0 de Ma io, esss con 
~igna te m men or si gnificado e 0 ne cessa rio e 
eneon tra r e in dica r fornf as de accuo, tend o 
em c Ol1ta , entre Qutros , ele n\ e ntos , 0 facto 
adquiri do que se nao tdp'al ha nesse diu.. 

Para a definic;ao das fo rmas de ac,ao,PHra 
a jOrl1a da, tem de te r· se em con t,a ,.,emsegundo 
ludar, a si tllar;:ao concl'eta er.ist2l1te nd, a,Hu ,' a, 
ta~t o no pais no set! conjuntG, co mo em cada I'e
gi ac e secto r . 

A conjun tura politi ca , 0 caracte r, :n tefJi'ida 
de e amp litude das lutas emcurso n8s ,empre
sas noutros' !oc-ais de tt'a balho, nos sinai catos,: 
o 9. ~au de a ctividaffe da s outras frcl)tes de 
co'mbate 80 t3scism o (movimento denii1crat i-. 
co movim'ento es t Jaan ti l, luta contra a guerrG 
co·loniaI , e t c. ;: sao i rnDorfantes fs ctores qLie 
devem ser consi derados. " 

E comiJleta men te diferen te 8 p~rspeetiva,d a 
jornada do l.cc' de Maio , se se vh:e nupl mo
mento de flu xo da lutu ope,[uia e popul a r, 

, ou Dum rnoluento de reflu xo;, se se at ra\l{>ssa 
uma epoe a de grandes luts s de massas, OU de 

re lativa estagna c;§o; se ha ou ri.:io motivos re
centes de profun da jndign at;'ao po pu la r o u de 
es timu! o da sua co mbativi dade. 

P ara a d efi ni ~ao das fo rmas de ac,; i'i o I'la ra 
a jomada, tem de ter-se em conta, en" te rce ir;o 
lu gar, os faclores sur, jec tivos, (Jt! sDja. a ,or gp ' 
n l za~a o ex islente a esca la rnJ.c ion"-' G em ",c.aci f! 
s ector , 0 grew da SHa !igaQtlo com a:; massas; q 
Slla CRpilc ida ue de mobi!!:z:a:;a,o iJ do dire~aG rl as 
mass as. 

(~onl0 ndiante ve rernos. :1 r)~ .r:3nizR~a o re .. 
j) resenta um pape l d2Cisi,;o !)<l ril 9 ra ncles ac· 
¢oes de ,lnElssas e : is de biiiciades n r.,g a nicas 
esUlo oa ra iz de na~ poucos insueessos. ,,' 

T o dos es te s' facto res tern de ser atenta men 
te conside rados ao defin ir · se a o i'ien tu<;8.o 
para 0 1. u de Maio. E inrlispens8.vel es tu c!ar e 
util izar as expcr iilllc ia s de Olli l'O S atl as e de Oll 

tr os seiHores. Mas, querer repeti r n u m a no 0 
que se fez noutros; $ •• 1 que a Sit ll Uc30 era di
ve rsa , q uere r copied' mecan! cam entf.l nll ma re
~iao ou sector exper iencias verificadas nou· 
t ra s reg ioes on sectores em situac;6es muito 
d ive rs as, e caminliar !Ja ra 0 fra casso. A assi
H1ilac a o e u tilizacaQ das eXperi encia s e a de 
fin i(;8'o de pala'l,as de o rdem justas" tanto 
q'it'anto a os o bject i v~s, como qu ::,n'to a~ forrnas 
de acc;ao , ,e~igelTI 0 conh!=cime<p'tq ,to a)1l1 a:li~ e 
cla sl tuacao concre ta. E'ste e um pnnclplO 
ca pi tal. , " •. 

\:1 rn a das condir.6es esscnciais para qUG isso 
possa ser feito e a l i2a~ao do P artido co m as 
massai:',O conhC '2 illlento do senti, das mas~;9.s . 

o e stad o de espidlo 
d ii s massas 

e Dutro princi pio basilar cia acc;ao re V~ l ~; ~ 
c ionilria qLlC a van~tlarda nao po de c0n~luzir 
as massas a iuta, se na o c o nhEl,ce os seus pro 
bl e ma", as S\tuS asp i rac oes, 0 seu e~ t a do de 
e SDirito; a s S t~ a s dbposir;oes C\eJ~o mba t e. 

Isto nao si;~nifica que a v,an;;;ua rda se lim ite 
a apurar 0 que pen samJls' m assas . N~o . Es
treilamente liqad a a s n1'a ssa s, a va ll~!l1arda 
contribu i, pel s s ua 8cr;ao ,'experiencia e exem
p io, paiS a definl<;:ao dos objecti v0s das r,n8S 
sas, pua a tomada de conscienc ia pelas, mas 
S E1 S do cami nho da luta, pa ra 0 allmento do 
eo:pfri to combativo cIas massas . Mas, ern ,cada 
momento , necessi ta ,de ccnhecer Ilxacla mp.nle 0 
Cltl''; se passa nas massas, olP/i·las e sabel' !am
bem apf'enller co m elas . 

As experi€~l1c i as do 1.0 de Maio moslram 
q·tte nem sempre as, urganiza r;:oes do Par ti do , 
8{Jciefinirer;1 a o r ie nta~ao para a jGrna da , 
c om'prc'encIeram essa necessidade. ls80 to r 
nou-se ,eviden te, e m varios anos , no q ue res
p eita a paiavra ,de o rdem d e reaiizac;ao de 
grande, rna:1ifestacQ,es . 

E m Lisbpa, POl' exernpIo, em 1971 e 1972, as 
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o MILITANTE 3 

mas~as nao correspcnde ram aos apelos da 
organizar,:ao regional e local. As causes do 
fa'ct6 sao diversas e complexas e a seu esiuc10 
nao cabe no ambito deste arti~o . Mas un1 facto 
e indiscutlvel : 0 estado de espirito ow' massas 
n~o era aquele que ju lga vam os organismos e 
os q~,adros, que decidiril 111 a orienta~ao. 0 
Partido naG conhecia verdadeiran1-2nte 0 Que 
pensavam e sentiam as massas no sector. . 

Sucede, pOl' vezes, em reunioes refllizadas 
para truear a orienta<;ao para 0 1.0 de Maio , 
apare.cerem inforl1la~6es genericas de que «hi'! 
entuslHsmO» , «as lTIassas estao di spostas ", 
«s6 espersm a ordem » , etc. Tals informa<;6es 
sao de l1l11ito valor, se s e apoiam num numero 
suficiente dos factos. Sao perigosame nte en -
9,2t} ado r as1 se partei'n de observa~oes superfi
d a is. POi' is~o, l1a sempre qu e proe urar saDe r, 
no co nc l"e to, em que se apoiam as inforrnac;6es 
acerca do estado de espirito das massas e, se 
a sua e~actidao e oUI'idosa, nao as tomar co
mo base de importantes decisiSes. 

Tern tambem sucedido que, num primeiro 
exame, se cl1ega a conc1usao de que ha ou nao 
ha condi.;:oes para tal ou tal forma de acc;:iio . 
Mas, POLlCO depois, muitas vezcs a ultima hOI'a, 
scm que haja elementos novos signifieati vos, 
mas apenas por qualquer ideia precipitada , 
ou por uma questao de brio e emulac;:iio por
qLle se tem conhecimento que noutros sccto
res se preveem rnaiores accoes, 5e alteram as 
pala vras de ordem, as formas de luta, 0 dis
posi tivo anteriormente de eicli clo. I580 sucedeu 
em Lisboa ern 1971. Vira-se e decidir a -se nao 
haVer condic;:oes para manifes tflt;OeS de rua. 
Mas resolveu·se depois, subitumcnte, sem 
qualquer s61ido fundamento, apelar para elas. 
Decic!ira-se urn esquema pa ra as manifesta 
(;iSes ( sitio, hora, etc.). Nlas, em alguns sec to
res, tndo is so fof aIterado nos ultimos momen 
tos . Essss debe iendas pesa ra m bastante nos 
f1"3COS resultados da jornada no sector. 

Um plano de acr;ao pode natl1ra lmente ser 
alterado . Podem fazer-se co r req:oes ao que 
fo i ant.eriormente estabelecido. Se, Ji~arlas 3S 
massas, as o rg anizar,:i5es se a pe rcebel11, de que 
a situaC;:80, a disposic;:ao das massas, as pers 
pectivas mudaram, nao s6 pGuem, como del/em 
tomar as medidas aproprisdas, inciuindo aIte
rat;:iSes na orienta()lo das palavras de ordel11 , 
do pla no de acr;ao , se 0 tempo ai nda 0 permi
teo Mas com solidos fundamentos , com urn co
nhecimento real da situac;ao nos seus aspec 
tos objectivos e de or~~anizar;ao . 

Na preparar;ao de grandes jornadas C0 111 0 
as do 1.0 de Maio, algumas te ndEmcias negati
vas tern 8Darecido e sao de com ba te r. 0 suo
j ecti"'ismo 'Ieva o rganiza~oes e camaradas a 
pronunciarem·se sobre as possibilidades , as 
perspectivas e as palav ras de ordem , r!8.o na 
base da analise objectiva da situa <;ao, mas de 
«impres8oes e «d~duvoes ». 0 sUbjectivis mo 

con duz lluns toma rem·se os dese jos 
por reaiid?des e darcm ·se palavras de ordem 
que n80 sao seguidas pelas maSS38; cond u?: 
noutros casos a descren<;a ilas possilidades de 
acr;ao e a urna posir;:ao de espectativa. Li ga
das 30 su bjec ti vismo estao concepr;6es \'011111-

tal'islas , segundo as q lwis basta a vanguarda 
indicar 0 que fa ze r para se r seguida pelss 
lTIassas, e 3 1"01il1a, que le va a repe ti<;;ao de ano 
Fara ano e de sector pa r a sector de paIavras 
de ordeill, q ue, par nao corresponderen!l a si
t U;~\~ 30 , na o en con tra m eeo nas ma SSllS . 

TRis tendenciRs esHio na origem de muitos 
ins tlccssos verificados e m jorna da s do 1.0 de 
Maio. 

Todas tem de comum a in sl.l fici entc li~Dt;aO 
com as massas e a falta de conhecimento do 
sentir das massa!3, que, pOl" sua vet, tem como 
causas fundamenta is as debi lioades do traba
Iho de .organizac;:3o. 

o Irabalho de o rg aniza <;ao 

F'Fira a prcparac.:ao, desenvolvimen to e justa 
direc<;a o de movime n tos de 111sssas, a organi
za\,3o desempenha lim decisiyo papel. 

Em primeiro lu ga r, porq ue a ol' ga !li za~ao e 
o canal rnais se~lu ro para que c Part id o conher.a 
os problemas, as aspira~!le s , 0 eSlado de 6sjJi l'itO 
e a combatividade £las massas. 

Scm uma forte organizaC;:30 e nraizada na 
classe opera ria e nas rnassas , ta l con hecimen ~ 
to e in c o mpl et o e fal ivcl. Ele so se ob tem ver
dadein:mente , quando e 0 resuJtado da acc;:ao 
constante , did ri a, das or~aniza~oes do Partido 
impl.3ntaclas nas h\bricas , nou~ro" lonlis de 
trabalho , nas orgal1iza ~6es de massas, nos 
bairros e a ldeias , quando e 0 res ultado do 
contacto , consulta e discLlssao das o rganiza
c;iSes e militantes do Partido co m trabaihado 
res sem· partido, em tornr; dos seus p roblemas, 
aas !utas em cu rso ou em prepa ra<;;ao , das 
perspectivas. 0 conhecimento do es tndo de 
eSDirito das 1113ssas assentn no a pura men to 
cuidadoso das info r mal,;oes e o piniiSes das or
ganiza<;i5es e rnili tan tes de bese do Partido, e 
nao na deduc;:ao subjectivista ( a partir de in
didos indirectos ) p o r pa rte de algun~ cama
radas respoll sdveis, por mu ilo capacitados 
que sejam. 

Na his to ria do Partido, in cilli ndo nas jor
nadas do 1.0 de 1'\1aio, as or;!,aniz"lr,:oes de 
base, pela sua ligac;:so estreita com as m<1ssa;" 
estiveram muitas vezes em cOl1clicoes de co
nilecer e acompanl1a r 0 seu verda [i"eiro. E:stado 
de espirito e de daf assin'1 um so lido funds.
mento a paIavras de ordem, q ue for am segui 
das po r milhares e dezenas de mil har de tm
balhadores. 

Reprodução 
não autorizada. 

Documento 
com restrições 

de uso. 
SOLICITE 

AUTORIZAÇÃO 
DE 

UTILIZAÇÃO 



Inversamente, se, num momenta dado, as 
organizacoes de base, particularmente nas 
empresas, sad escassas e debeis. se as orQa
nizacoes e militantes do Partido nao estao 
.ligados as massasj ~ impossivel conHecerl com 
urn minima de rigor, 0 estado de espifito des
tas. Tal situa~ao, quando se verifiea, aconse
lha moderacao e prudencia acerca de projec
tos e decisoes de grandes ac~oes das massas 
com as quai5 precisamente nao ha suficiente 
\iga~ao e actividade. 

Em diversos anos, em Lisboa, eolocou·se a 
reali zacao de gran des manifesta~oes de rua 
no 1.0 de Maio, em momentos que, por virtude 
de rer.entes Qoloes de reDressao, a organiza· 
~ao do Partido' estava extremamente - enfra
quecida, em que 0 Partido estava desligado 
dos sectores . operarios mais importantes, ou 
realiz3va ai de mo menta uma fraca actividade 
de massas. Numa tal situacao, so por_ eoinci
den cia das palavras de ordem para granc!es 
man ifestacoes com um processo espon!aneo 
bastante avan\;ado, aquelas poderiam ser se
guidas. No geral, em tal situacao, as palavras 
nao co rrespondem ao sentir e a disposicao 
das massas e nao sao ~eguidas por estas. 

Em segu ndo lugar, a organiza~ao desempe
nha um decisivo papel na rea lizacao de gran
des ac<;oes de massas, porq ue so a organiza«;ao 
enraizada nas massas permite assegurar a sua 
mobi lizal{ao, a sus condul{ao it lula, 0 seu escla
recim ento, a SUIJera"ao de l1esltai~es que se rna
nifestem , a eomunica"ao de (i!fel'a"oes no plano 
de aC lfalJ, 0 eonstante ellcorajam ento e a corree
ta direc{:ao. 

A agitacao e urn poderoso' insfftimento, ao 
qual se devem, em grande l)'a rte, impbrtantes 
ac~oes de massas, ',las nao' p'ode substituir 
este papel da organiza~ao . , 

A experiencia, tanto das j'orn'ddas do 1." de 
Maio, como de todas as graljdb accoes de 
massas (Qrandes greves, rnanifest'acoes. etc.), 
mostra que, mesmo existindo uma forte orga
nizacao, e extrema mente dific il, quando a pre
visivel repressao fascista cai sobre as massas 
em luta, manter a ligacao com as massas e 
orien ta-Ias. tanto na ofensi va,eoino no recuo, 
quando este se impoe. Sem' urn 'forte trabalho 
de organi zacao, a ca nduc;a6' d'e grandes lutas 
de massas torna·se praticad'enfe' it~l possiveL 
Um apelo, po de, em certas <;rfcunstancias, 
levar as massas a grandes acc;-o'es. 5'6 a orga
nizacao pode dirigi·l as efecti vament'e. 

A decisao de empreenjer gran des accoes 
de massas (design,adamente grand~s manifes
tac6es de rua e' , grandes greyes )' deve, por 
tu,do isso, ·assentar nff e X'isten Ci'l de uma forte 
organizacao es trei tament'e 11&fada as masses, 
qu.e 0 Partido se pro poe l11o])ilizar. 

No trabalho de organiz!lc;-ao, ligado a este 
objectivo , ha doi s aspectos a considerar. 

IJm e 0 estado da organiza!; ao do Partido no 

lnolfl6ht6 Fe~pliCtiv ; a sua extensao; os sellS 
efecti vos, a s ua estrutura(,:ao, a sua operati~ 
vidade, a sua implantacao nos locais de tra
Bh lhb; ti gtau da sua influencia de massa's. 
as c.aractetisticas dos quadros dos brganh'rhos 
iIifertiledlos e de base. A criac;-ao de lima forte 
organizadio partidaria e urn t rabalho de fun~ 
do e nao se pdde mtldificar senslvelmente a 
situa~ao e,xistente, quando se entra na pre ps
fat;i'lo do 1.0 de Maio. Em rela.;ab com este 
asp t!cfo, cabe f! todos os orQanismos do Par
tido, que tra~am a orientaclw para 0 i.o de 
Maio, f az~r um balan~o da forca da or~a niza 
cao existente, e ter seriamente em conta co s 
suas possibilidades. 

Um Qutro aspecto eo tra ha lho !Ie orgall iza
~ao com vistas its jornadas do !. 0 de Maio, Oil 

seja, a realizaeao de reunioes de tr:::ba!hado
res, a amp!a disoussao das jornadas em pre· 
paracao, a criacao de organismos especiais 
para a a${itacao (brigadas) e para a conducao 
das lutas e acc;i5es nas formas que forem can
sideradas, incluindo organismos destinados a 
preparac;-ao; arranque e condut;ao de mani-
festacoes de rua. ' 

Quaisquer que sejam as formas de luta, nao 
se pode cpnfiar na improvisa~ao au na espon
taneidade. E sempre necessari a um serio tra
balho de Qrga ni za~iio realizado com a neces
saria antecedencia. Na ~rande manifestacao 
do Porto- contra a carestia da vida em 15 de 
Abril de 1972, a sucesso deve·se em il:;r${a me
dida a esse anterior trabalho de orQanizacao. 

Tratandb-se de amplas accoes de massas, 
ha toda a va nta gem na criac;ao (pa ra variadas 
tarefas )' de org!i,ITismos de earaete r unitario. Na 

) prepara.;:ao do 1° de Maio de 1972 em Lisboa, 
foi con sl derado uma defici encia 0 fac to de 
que'1el ed pa rticiparam quase exclusivamente 
meni J)'ro s do ParHdo e sim patizantes. A c ons
tituic;-a0 dos organ'ismos que se entenda serem 
necessa;rios, nao deve ter lugar de afogaciilho, 
mas com tempo e como resultado duma deci
sao reflectida. 

b treb.,ih6 de a gita~eo 
Na p'repara~ao das jornadas do 1. 0 de Maio, 

o P~rtido terN tealizado, j'J l1a ntimero apre
cia.Jel de anos, llma verdadeira ag i!a ~ ao de 
masl as:. Aiel;; ~e manifes(os dos organismos 
ce ntra'is do Pa r tido, das Q'irec~oes das gran
des regiges, de Comites [ocais mai s impor
tan tes,' n'ulherqsos sectores e.ditam va riadas 
tarjetas, cllja tiragem conjuri'ta so be a eente
nas de mi lhar de exemplares , e cuja difusao; 
le v~da a ~abo ,por bri:gadas formadas paf{:: ,9 
efelto, IEvam as pall:\vras de,ordem do Par,tIdo 
a amplas massas da populac;ao. As ta!j~tas 
editadas pelos sectores, insistindo nas pa'la: 
vras de ordem decididas, tem revel ado ima
ginac,:ao, gosto grafico, espirito pratico e ind-
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o MILITANT!: 

!"iva para tocar as massas , Em 1972, 0 totnl 
d l, cxempJa re 3 de man ifestos e ta ;-j etas pam 
o l ade Maio ult ra pa ssou 300.000. N out ros 
anos te m side ainda superi or, Acrescentem·se 
as i nscric;oes, cart8zes, bandeiras, fogu8 tes e 
Pl" tardos e out ras formas de a~·jtacaa e (e m 
de conc\.ni r- se qu e .a agitac;:i:io para a 1.0 de 
Nlpio tem c o nsti t uf do , quase todos os anos , 
u ma curta mas intensa c ampa nn a de a~itac;:ao 
de massas. Trata· so de um exile I'eal que deve 
se r su blinhado e que t e rn de prosseguir. 

'. As c 8mpanhas ,de a~ (tac aQ, pa ra 0 1.0 de 
Nlaio 11;10 devern dit;linuij; de intensidade . P elo 
contra rio. Once a Situ8Giio cQ.ns!] i r r;l tiva e (Jr-
5,!anica e os r:,cios te c nicos 0 permita m ha que 
i r aind a 111ai5 l on~e. lia que mel ho rar os me
todos e que apur8f a r.'xecucao . li[l, ent re ou
t ras coisas , que escolher melh or, em a l ~uns 
sectore f; , os !ocais para insc ric6es e dis tri bui 
cao de t <l rje ta~ , tendo EI11 vista particuJiF
mente as massas traba!ha daras. Bel qu e fazer 
3pelo a i!11a~in acao cri8dora des mil i t antes. 
T em·se feito bastante. P o de··se faz e r mais e 
melhar. 

A agita c;:iio pelo 1.0 de Maio e ja pOJ; 'si unw 
:;1rall(it~ aq:ilo, que toca a mpias 1118 588'5. Pode 
ser canecto comemorar-se uma <;!ra n(je data 
apen as com um.a jor.nacia de 3Qita,: ao. Em 
mnitos !1l0l11entos da hist6 ri a do Part ido, se 
o 1.0 de Maio tivesse s ido marca c10 con1 ag i
tac;:ao ao nivel da que s.e tem feito nos ultinlos 
anos, ter· se· in. considera do 0 facto llm ex
traordinario ,ucesso. Simplemnente, a situa
ci'w evoluiu e presentemente «m Po rtuQal as 
tr\1dicoes cio 1.0 de Ma io, a cOll)bat.iyjdade dos 
tr.f)balhadores, a influen cia do Parfdo, permi
te'm ir muito alem das acc6es .. de, a$1ita cao , 
pcrmitem que a a$1 itaciio , alem do sen prop rio 
valor cc,mo instrlll11e nto de esc!arecimento 
polftico, sei H um inslrull1c nto de mobil iz?~ao de 

... milssas para as acc6es que se en tenda pode
rem e deverem real izar-se. 

Por isso e nece"sario sllperar ce rtas COI1Cell 
!toes errai:las aC2J'Ca do pape l da agital(ao , que, 

,na pre pa r3cao do 1.0 de Maio, tem apa rec ido 
com fr equencia . 

o que essas concepc;:6es tem de mHis cara·c
,teris ti co e a sonresti ma.;ao do tr aha lho de ag i
ial(ao edo sell peller mob iiizallor . A ~obres ti 

.m ac;:a o m anifests -se ns convicc ao de que, sem 
um serio tmbalho de o rgan iz3cao, se p ode 
cOllse$1u ir realizar grandes ac<;6es de mass!)s , 

~ desi gnadamente gra ndes manifestacoes de rua, 
., ne:!o aumento dus t iragens de rnanifes t0s e 
tar.jetas e a sua l11ais p.n1D13 d istribui c;:ao. Essa 
conv.icc;:ao manifesta -se particu larrnente qu an
d{), em alguns casas, se altersl11 cons ignas 
a n teriores ampla men te difundidas e se cuida 
liue , sem a Ii~aca o directa dos miiitant<"s com 
as massas , bastarao novas tarjetf!s corn novas 

consign as para 

E urn ensi.name nto constan tcme)1 t e compr,) 
\18,do na pratica revolllcionarb que a a),!it"c;:iio 
na o pode disp eilsa r 0 tra balho de organiza,ao. 
1v1a31 na prep8r3 (:ao do 1.0 de l\1.aio, Dlais qlie 
uma ve z, em tal ou tal sec tor, S8 esqueceu 
est" 8nsim.men to. 

Em 19"71 , apesa r de que s6 em Lisboa foram 
distribuidos 130.000 exemplal'es de manifestos 
e ta rj etas para 0 1.° de lv1ah?" a grande rnani .. 
testa,ao para que 5e fez apdo n'ao teve Jugar. 
No lJieSmO ano, no 'Porto , distribniram-se 
132.000 manifestos e tarjetas para 0 1.0 de 
Maio e a manifes ta t;:ilo realizou-se com a par
t iciDa,'ao de 20.000 pes so as. Porquc, num ca
so , as massas respollderam ao ,welo do Par
tido e noutro caso nao? Nu'o 5e ' rode da r a 
esta pergunta uma respost,i "j'mplista. Pesa
ram sem dt"lvi da m uitos facto res. Mas e de 
notal' a g rande c1iferen ~:a do trabalho de or5,!a 
ni zac;:i'io que foi feito ria:; dU elS cidades. [~n 
qu a nto no Porto fei ~Hnha pura a ideia oa 
l~n(jniiestaGao e l1!obilizade. (GE1 e~'5e objectivo 
to da a or-;;;an ila,ao do Panido, foi refon;~ada 
a liga(:Ro ~corll as HlaSsas, fon:UTI intensificadas 
em Abril as Jtitas rcivindicativas com essa 
rJe(spec tlva, foi prepa rn da a organrza~ao aa 
pro pria manifesta<;ao, ern Lisboa 0 trabalho 
de orQan i~za'c8o fGi flln ito deficler1te. e os !1ru
p os c'briga:das l'ol"l113das tiveram tim::! aC!;30 
retiu zida . 

c nece'ssa r io ter bern fi r me a ideia de que, 
s6 por s i, a a;;ita~ao n.:lo pod,e assegurar a 
realiz3<;ao de g ran des acc;:oes de massas , de 
signa tiarnen te grandes vlanifestfH;ces. 

Entretanto, unJa \'E:Z que sao superadas as 
con cep<;i5es enadas refei' idas, Ole nao se espera 
o «pocier milagroso» dos manifestos, se as 
forc;: as e ener!J ias nao sao de"proporcionacla 
men te ab . .;o rvidas com 0 trabaiho de agita c;:ao, 
se , ao mesm o tempo, se realiza urn serio tra 
ba lho de organizacao, entao a agjta~ilo e uma 
arma poclerosa , que desperta iarg",s massas, 
tlue lil es, indica 0 .c:am inho, qu e divuJga entre 
elas as consignas fundamentai s, e que contri
bui e m iargg medida para 0 exiw dus gran des 
ac:;6es, que as organizac;:oes e m; litantes, ao 
ines'rno tem po, em contacto directo com as 
massas trabalht-:do ras , falando a s massas e 
ouvin do as !TI2.ssas, prepar anl cuidadosar:lcnte 
em todos os seus aspectos. 

o t raba iho pre parat6rio para 0 1.0 de 1;'1aio 
clesewJo lve·s," ft: ndamental11lente !las rflbricac, 
nas ernp resa s, nos locais de tra balho, se mpre 
(jue passive! li ~'-ido 11 iutas em curso . 

o que de c ide de lllll grande jornada do 1.0 
de Maio e 0 inte resse e a mabiliza;;ao da 
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cfiasse ilp eriHa e d<!s ffih sas trabalh ad oras para 
ela. Os e~tudante~ com freauencia e 0 mov i· 
menta demdcra tico el11 algun's casos tern dad o 
taml:j(~m tilija coHtribui~adp0sit i va as jornadas 
do 1.0 de Jiil aio . t de agir para que contin~ e 
e se intensifiq ue essa contribuit;: ao. Mas 0 1.d 

de Maio deve conservar 0 seu c aracter de 
iornada dos tra!:Jalhadores conduzida funda 
menta lmente pe!3s orQa nizac;oes da cIasse 
opera ria e dos assalariados em gera!. Sao de 
combatei' terid ~ncias p ara desvirt ua r este ca
n\cter do 1. o de Maio. 

o gove rno tern empregado sistematicamente 
a re ~'ress5o pa ra impedir os traba lhadores de 
comemorarem () 1.0 de Nis io. Este ana nova' 
mente se teiTi de cbntar com grfinde aparaio 
das fon;:as rep reSSiV8S, com e pni.tica odida 
~gO rnilita r de alguns centros industria is! som 
as acc;oes previa's de intim idac; il.o; co i-H as 
ameat;:as e pri soes ({ preventivas ». Trafa-se 
dos obstaculos habituais, criados pelo go verno 
fascista. Ao darem-se pala Iir5S de ordem , te m 
de contar-se com e8ta real idade. Se se dao 
pa la vras de ordem para I1ma manifestac;ao de 
rua nu ma cidade determinada, e porque se 
considera que, apesa r dat fon;:a s rep ressivas, 
ha forc;a bastante p'am que os traba lh ado res 
venham a rua manifestar. Nao e por isso cor 
recto explicar'se depois 0 fra casso duma pa
!avra de o rd em porqu e hou ve grande aparato 
das forc;as repressivas . Estas podem (em cer'
ta medida) barrar ruas, impedir a passagem 
em tal ou tal sHio, mesmo em tal a u ta l bairro. 
Mas, se ha uma verdadeira mobifizacao po p\i -
1 ,r organizada, as man,ifestacoes ' acabam por 
dar-se, quanto mai s n'aa seja nos percursos 
naturais de afluencia aos lugares previstos 
para m8nifestat;:oes . 

Os militantes do Pa r tido tem que di i'igi r esse 

trabalho de i'h assas, tem, deencab ef}ar decid i
damente as' ac<;oes, mas ' encabe<;a r as accoes 
das massa stlao if ap-aHice r isol ado a sua fren te 
e muito hienos aparecer s6 a vangua rda em 
vel: das rhassas. Seria U ill erro grave conceber 
uma manifestac;;ao de ,. h .la como uma concen
trat;:ao de milita ntes e s impatizantes, sem te
rem consigo as massas , Lenil1e sernpre adver
tiu dos perigos de lan.;ar a van9.ue rda sazlnha 
no combate. faze-Io seria caminhar para ri 
deno ta, para a perda de qUildro~ e para a E
quida t;:ao de org!),ii,i.2,a,c;5es, sem qli£\!quer real 
proveito revolucionhlo. 

La n~a r ·se a palavrade orden, de m8nifesta~ 
cilO de rU3 ~i~ n ifica que se conta (com 0 t ra: 
balho de orQanizcl(;ao e a1itar;llo) poder mobi 
liLaf [IS massas pa ra ela. 1010 e essencial. 

A inanife sta~ao de rua nao e DOrem a illlica 
fol'ma de aC yao a!Jequada ao 1.0 da: Maio. Ha mill
las outl'!ls rarrrias. Tanto fOI'mas de luta dil'ccta 
(abandono do trabalho, ilreves, paq,lisat;:oes, 
re clamac;oes, etc, r co mo fnr mas festiva"s ( ren 
nioes, conviviosi' pic-nic.s; sessoes culturais, 
et c. ), que, apesar de ceria. <;hantage m esqu'er
di sta, se devenl considerar inuito positivas . . 

A conjuritura politic a; 0 , agravarnento da 
situacao economica, a ten sao socia l existente, 
as lutas operarias que se tem ti-avado, 0 010 -

vimento sindicaI, a rean ima t;:ao cia luta,po iiti 
ca, as ac:;oes dos estudantes, indica m uma si· 
'tuacao ob jectiva favonllie l a uma grande jor
nada de luta . 

, Os progressos do Partido , a mid's estreita 
ligac;ao das suas organi zac;:oes ~ militantes 
com as massas. indicam tambel11 factores sub-
jedivos favoravei s. . 

o exito' dependera da justeza aa ori'.3n tac;ao 
que Sy adoptar e do traba iho que se realizar 
pa ra a sua aplicac;:iio. 

(OMBA IE A INCONFlDENCIA 

AS Estatutos do Partido, no a\:tigo 9, alinea. i) . 
indi~am, entre os deveres dos t11~)rn bros do 
Partido, « defender com todo 0 zelo os s€'

:.(redos do Parti::lo» e estar <)i~il3.nie contra a 
inconfidencia. Existem todavia muitos camar a
das que nao t el11 sempre presente estes prin 
clpios e cometem as mais var iadas inconfiden 
das. 

fs:>ra do organisl11o a que pertencem e do s 
contll. ctos com 0 or!~anisl11o super ior, falam de 
tare fas que realiz'aram, de problema.s de qua · 
dros, de encontros efec iua dos com tal ou ta l 

cam ara'da" . de t ~refa s e res pon sabilidades, de. 
outrospama rad'lJ' eo 4e ,muitas outras qt~est?es 
de nalUre,,:a cOliip?- rt)I'n~i1ta d a e conSpl iat lva. 

Para esta divul~a¢ao¢os segredos do p,arti -_ 
do, para es ta falta a um de ver consii2nad,o "nos 
Estatutos, encont ram -se com frequencia <i ex 
plica(;oes» e « ju stilicat;:oes .. , Estas nada dimi 
nnem a gravidade da inconfide nci a. A defesa 
dos se<;1redos do Partido e UI11 dever de cada 
comun'ista, que nenh um esta autorizaao a que 
brar, seja com que justificac;:ao fo r. 

Nao prete nde e 5ta nota tratar 0 assu nto em 
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preJfundida de, ~ias ~ penas chamar ull1ii vez ihais 
a aten ca'o de todos os camarada:l pa ra a heces
sidade de comJate l' s(oy~r a rl!en ! e as inconftden
ci ft s. 

Ci~e-g2, pa ra terminar, llm exemplo de reo 
cente data, 

tendo; po r ttecess idade de tntbalho partida-
~ , , . 

r io , entrado em contacto diredo com a orga-
n izac ~o duma emptesa, urn catl1arada funcio
nario, co nstato u qu e, apesa r desses camaradas 
nu nca 0 te rern vis to e nao sabefem q uem e le 
era, conheciarn var iado s de taihes so bre as suas 
particularidades ~lsi cas. lsto e, 0 Call1 arada fun 
ci onari o tinha sido retrataclo poi- res pon ~~veis 
da organizacao loca! aos c:ima.raclas da referida 
em presa, 

A divulga~ao do «retrato» do funcionar io e 
uma grave inconfi dencia. Podera dizer·se que 
os me mbros do P artido a q uem e feita uma 
inconfidencia saberao guardar segredo. Aver
dade e oue a incon fidencia de um anima a in
confi dencia de outros e de boca em boca 0 
segredo pode sair do Parti do e chegar a um 
in forrnador cla PIDE. Admitamos pois que a 
PlDE tomava con hecimento de que 0 fu ncio
nar io, que contro lava a organ iza!;:ao alu dida, 

" "j> • 

fGES\ 
~ 

possuia 'as caracte risticas t11s e ta i,. Se se tra-
. " tava d e ll m fu ncionario co ri hecido da policia, 

, nao seri a difieii a es ta conduir e1.:aetam ente 
quen1 era . A rIDE s~ be, e~ rhllit~s casas, que 
dete rmin ados cama radas es tao na clandesti ni
dade, mas; nao conhecendo l as regiC) ES onde 
eles se ehcontram e trabalham, tera. muito mais 
dif!Cllld~d~ e !TI os locaJiz2.r e jJrender. Mas, se 
sabe q u ~ 0 f:uncionario A anda na regiao B e 
qqe !vai ~ localidade C, organiza a « c;<;:ada)) a 
esse cam arada , que passa a torre~ gravissim os 
r iscos, 

Mas, rnesl110 que nao se tratasse de urn ca
marada conhecido da po lici a, indi eat;oes acerca 
do fi si co dos militantes eon~tituem uma indi 
ca~ao para 0 inimigo, qhe pode, a partir d ai , 
local iza·los, 

A citada i n ~o nfid~n cia ; assim como ou1ras do 
mesm q genera, podem represen tar a prisao de 
um c:amarada; com a que isso si gnifiea para 0 

proprio camara da e para 0 Partido. 

Nao cometer incoll f idenc ias ~ crilica· las ime· 
diat am ente sem pre ql!e oul ro s as cometam Ii lim 
dever !Ie todo 0 militante e LIma imperiosa rie 
cessidade pal'a a defesa do Par t ida, 

Sabre os organfsmoS do Partido 
OS ol'gan ismo s do Pal'li do sao constituidos. 

em 2era l, por pequen os grupos de cam a
radas que, reunindo regularmente, dissu

tern, decidem e realizam as tare fas q lie ha q'ue 
levar pOl' diante . 

Na verdade, como se sabe (os Estatu tos do 
P artido expli cam -no), as condicoes de clandes
t inidade eri} que a Partido vive nao perrnitem 
infelizmente, a nao ser em casos muito raras, 
a realiza ¢5"o de A~sembleias, Mes rno a reuniao 
de urn conjuuto de mais de 4 o u 5 camaradas 
ja ~xi~~ concli~oes especia is que e necessa rio 
ana lisar com muito cui dado e nao repe tir d e
masiadas vezes. 

Por ta ls razoes, se numa' em presa ex iste urn 
nume ro de camaradas q ue ul trapasse as 3 ou 
4, na e aconselbavei a existencia de urn u nico 

organi3mo. Normalmente sera. correcto haver 
tim o r ganismo reduzido para dirigi r todo 0 tra
ba lh o na em presa , a que 5e cha ma 0 secrelariado 
da cel!l! a e outros (lr~ anjsmo s, tamoern redu
zi dos, de responsabiiidade inferior, correspotl , 
~entes a uma Oll fl1a is sec<;:oes da empresa, a 
q ue normalmente se ch ama fHic! eos. A ceiu la 
da empresa 8 0 conjunto de todos a s m 11itan 
tes ai existente s, 

Qutros exe mplos de organiza<;:oes (locais, 
de class e, mili tares, etc , ) aprese ntam sempre 
lima estruturacao dos membros do P artido 
em que estes estao ag rupados em pequenos 
conjuntos q ue sao os o rganismos do Partido. 

Se as condicoes de cJandestinidade nao per
mitem como regra , nem a realizacao de assem_ 
ble ias, nem a elei\ao dos organ ism os dirigen 
tes, se elas n¥o recomendarn , sequer, uma 
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8 b MIUTANrf: ® ------
pratica normal de reUnloes co m um num erQ 
de camaradas su;}crior a cinco, maior impo r
til"i,da ganha, nesta, co n di~oes , a necess ic1ade 
de faze .. urn trab~lli6 tolectivo clentro dos 
c'il'ganismos red 'z idos er~ que assente a acti 
vi"dade pa;"t10"aria". 

S~bs·se perfeitamente que 0 II'aba!i1o co
!ecii ~ o, isla e, 0 estlldo do sector, a disc us sao 
dQs problemas existentes, a tomada d e dcci
sacs sob re as ta refas, 0 controle cIa sua efec
t ivasao , tucla ista fe Ho em conjunto por um 
da·do nLlmero de me mbros do Parti do , cam 
exame denio das diversas info rmu<;6es e opi 
ni<JJ;;s, nao so torna p.ossiVel cclnclllsocS e de
CiSOES rna ls ;-lcertadas\ corllo cduca os ~l1ilitan 
te's num t!-aixllho !Dais respon 5~ve l, mais cons 
cien te, 

E verdade que 113. ce rtas tarefas espec iais 
que aconseih3 lTI queo ,conhole cia sua activi
dade seja feito numa base incli;vidlla J. Tambel11 , 
por vezes,' um conta c:lo n,esta base e realizado , 
pOl' exemplo, a um novo. ITwl11bro do Parti do 
que e 0 un ico num a dada ernrres~ ou local, 
ou a um rnilitante que che~lou a um sector e 
ainda nao se definiu bern qua l a sua tuefa, 
ou a urn outm que pode es tar provisori al11ente 
tl llm dado sitio, etc. E defensavel, em tais COil

dic;oes, a ma.l1uten<;ao de um cont role indiv i
dual, embod. este cleva conside ra;· se com um 
canicter proviso rio, 

Mas fora de tais casos de el<cept;ao, todos os 
memhros Lin Par!i{io deller'jam fazer parle dum 

dido organismo, dev81'iam fazer um ! I'abal!w 

C:;illCHiiO, ret!!1ir.!lo I'egulal'menle com oU '!ros ca
maradas. 

Pode dizer'se que tll!Jo 0 que se fizllr no sell
tido ci a estrutural)ao do PErtido , isto e, da orga
lliza<;ao dos militantes ern organismos com 
vida regular , e cnr.tl'i!llIil' para melhorar 0 tr a
ba.lna Iju!ltilliano do Pal'li do e etillcar IlS sells 

q1Iadr.t1s. 

Esta qucstiio, ~ue tl'ao :poucas,vezes s ~'t~ rh 
discntido e se procuia resolver, nao dev'e ser 
o assunto so dos camaradas imi'is resp·b ~saveis. 
Touos os me mbros do Parlido devenl tel' es!a 
preocupa\)ao : a de f azel' em parte de urn orga
lliSlllG do Partido que rauna rcgularmente, para 
1850 ve ncendo as dificuldades praticas que par 
ye~es surgem para se realizarem as reunioes 

e aquelas que existem em alguns para aceitar 
o trabalho calectivo. 

Os organisl11OS do Partido, pD r rnais modes
tos que sejam , sao pedras bJ.si larcs da act ivi 
dadE: pa,rtid,iria. A experienc ia mostr.a .. clar.l!
mente que quando u rn orS;;'dllstnO reun e n.or
maimente, discllte nas st: as rCllnil)es os prQ.
blemas que lhe competel11 , lo rna de~~i s6c; t', rea
liza as tarefas e faz 0 can trrli2 conueto do que 
foi determiflado; er:tiio es:;c ou!anisrno v;ti 
ganhat).do c.x!Jcr iencia, ~· ? i· sc fp rtr:lecel1cio, vai 
ten do um pare! cada V(;Z mais e ficaz DO tra· 
balho geral do no sso P ar tido. 

Nas condh;oes e nl qu e se rea1i za a DOSS.':\. 

activirlade, salvo queb ra de ligacao_ llm o ~' 9.a· 
niS'lno tern sel11pre al ~u e nl que 0 con tr oln , urn 
mem bro do Partido do €sca lao aci ma do orga, 
niS1110. 

M,uitas vezes as r E'ulJ iocs do. organl smo ~ao 
realizadas cam it prcsc!I';a do. co rltroleiro . E, 
por\~rrl conveni el~te que os organ isn1os este 
jam em condi t;oes de r"E unir t:\mberr~ sem 0 

sell con tro le iro e que 0 [ac"m s~n,pre que 
r1eces sJrio . 

E uma pratica ri);l denim do Partido 5e um 
organjsmo, mesrno qua ndo 11:\ Cj l1csi6es mliito 
u~g.en;(es . a;; ciec1 ciIr fica q f;Sp~ r G d o c ontrn leiro 
para r eunir, tomar decis5es e actuar. 

o artigo 14 aos Estatutos do Partido afirma: 

«( Dentro cia esiera da sua ac<;ao, tcdas as e,r
~aniza~oes do P artido devem ter a mais ampJa 
inioiativa, desde que as slI as resolu<;oes nao 
cantradighm a li nl1a do Partido e resolu ~o2s 
dos org1los superlores ». 

A capacidade de urn organismo para mesmo 
sem a pres en<,;a do controJeiro to mar dECiso~§ 
conformes a linha do Partido e as resoiu~oe's 
dos organ ism os supe rio rcs, e um in dice que 
caracteriza a qua ji dade do seu trabaiho. 

Em conc!'lSaO, irnpo rta dar saliencia a duil,s 
ideias fun c,Enentais ace rca dos organisino!> do 
Partido: 

, 
. - irabRlh ar pa ra que tocos os mem lli'os do 

Pa r ido, de um modo geT'al, fa 9am parle 
de IBi crga111sm o de Partido, CO;11 reu
ni lies c activitlacle r eguia l' cs, 

.- i.,?JJ HllHU' para que todos I)S (;r gar.ismos 
do Partid n tcnha m grande ma ~'g €m tie 
lnicir..l1'1a na esfera 'da sua acti.,. i:lalle , 
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No decurso de 1972 refon;aram- se its tendencias 
positivas no movimento estudantil. Aumen

tau a politizal;aO, nao nas palavra s mas no com
bate, das massas estudantis. 0 PCP consol idou 
o seu pre s ti~io. Criou-se e re fon;ou .. se a UEC. 
As Ass ccia<;oes de Estudantes ( AAE E) supor
(aram vitoriosamen te ~rand es otensivas repres
si vas. Evidentemer:te que m uitos pe rigos es
preitam 0 movimento. 0 in imi<;zo, a fascismo, 
p rocede a manobras de to da a <"pecie e inten
si fic a a re presoao. Os verbalis13 s, que perde
ram influencia, acen tu am 0 caracte r reaccio na
ri o d ll sua actividade. Subsistem de bilidades o r
Qii ni l!as. Necessita de ser mais escJ arecida a 
Enportancia revoillcionaria de al<;1umas direc· 
coes de luta. Mas e indesmentive!: durante 0 
o ana de 1972,0 movimento estu da ntil deu im
portantes passos em frente. 

Com 0 POVO Irabi3l had or, 
contra 0 fa scism o 

Os estlldantes participaram activamen te em 
~randes jornadas de luta popular, como a gran
d iosa ma ni festacao de 40.000 pessoas no Porto, 
a 15 de AbriL Con tri buira m para a reactivacao 
do movimento deinocratico e para 0 moVimen
to. de apo io aos pres,os politicos. Manifes tara m 
a sua so lidariedade a lutas dos trabalhado res. 

o movimento associ ativo eo ntinuou po rem a 
ser a' pri Ndpal forma de oarticipacao dos estu 
dantes na luta po pular , Em lis boa, em Coim
b'ra ~ no Porto, em <;1 reves gerais de EscoJas e 
de Academi a, em Plena rios e outras ~randes 
reunioes, e m manifesta<;oes de ru a, parti cipa 
tam para ci ma de tres dezenas de milhar de 
estud ant es . 

o protesto cor:t ra I) cobarde assassinato do 
~s'tudante Ribeiro dos Santos - a greve to tal 
na Universid f4~ de Li sboa, as g reves, a mani
festac ao de 1.500 es tudantes e a coneen tracao 
de 1.000 estt1~ ~nte5 li c eais no Porto, a mani
festac ao e !]l Santos (5.000 pessoas) e no cemi
terio da Aju'da , quan do do funeral - constituiu 
uma a mp l ~ , e vigorosa accao contra os crimes 
da ,PIDE, contra 0 fascismo. 
r Urr fa ~ tq novo e po sitivo eonsiste na rn aior, 
consciencia por parte da massa dos estudantes 
de ~J0.'e ~s suas lutas proprias se integram ~a 
luti} gE;1r.al do nosso povo contra a ditadura fas
cis,t~:.P go ye rno tudo faz !Jara separar 0 mo; 
yimel\,to, E!stll,~ a ntil do povo t rabalhaq,pr, os 
~sh!d "ntes ,q~ Juventude trabalhadora. Fomenta 
q , att'ticomunismo , procura tornar 0 , Ensino 
U n,\v~r:sitario ainc1a mais reservado ~~ classes 
do n\ inantes. 03 verbalistas, tanto pelas suas 
tese,s' como p eJa sua pratica, diri gem q. sua' acti
vidade contra a unidade efectiva dos estudan-

tes com 0 povo trabalhador. Mil g a tendencia 
gtral em 1972 foi para que as lutas €studan ti s 
convergissem co m crescente clareza para os 
objectivos politicos essenc iais def inidos pelrr 
U tC na sua «Declara.;:ao». 

Ob jectivos politicos 

Fazendo fr\ente a poJitica fascista, os estu: 
dantes \utam contra a rep ressao fascista e pel as 
liberdades demo cniticas. 0 governo fecha AA 
EE, enche as escolas de policia, cria um corpo 
de policias es peciais adstritos ao MEN (<< os 
gonIas.), 1m pede os estudantes progressistas 
de se rnatncularem, expulRa das escoJas, pren
de, tortura e conden" diri Qentes estudantis. 
Coloca escolas (U;~ i versidade de Coi mb ra e 
Faculdade de Dire ito de LisJ:,oa) em efectivo 
estado de sHio e em Coimbra che~ou a implan
tar, 0 recolher obri~at6rio em tada a ci dad e. 

A repressao, os estudantes tem respondido 
com a luta de mas~as. As principais Jutas estu
dan tis deste an o enquadram,se Da luta con t ra 
a re pressao , peJas liberdades democraticas . 0 
protesto contra 0 assassinate de R dos Santos 
as lutas do Tecnico e Economicas em Maio~ 
-Julho·Setemb ro , que constituiram grandes vi
tarias do moviment o estlldanti l, as act;:oes de 
Coim bra em Maio, de que faz parte a manifes 
tacao de 4000 estudantes do Bairro Marechal 
Carmona, aCl;oes massivas ern M'edicina, Agro
nomia, Letras e Direito de t'is B'o a, Engenharia 
no Por to, e noatras escoltl~, colocaram em cau
sa a politica aJltidemocratica, repressiva e pro
vocatoria do regim~ e exigiram 0 respeito 
pe los direito s d~s estudan tes, 0 castigo dos 
assassinos, a Iible"ft~<;ao dos estudantes presos , 
a reabertura da AAEE, a dissolllcao da PIDE
. DGS. Massiva:s J'tltas pela defesa das AAEE 
sao quase c'onstii'nfes . 

Embora a', participacao dos estudantes nas 
varia~,fohnas de organizacao e de ac cao do 
mO,vimento democratico, acuse ain da se rias de
bdMa'd'es, as direccoes e reivindica <;oes funda 
mentais do movimentb' e sfudant il em 1972 mos
tram que as condi<;(f~s se tornam mais favora 
veis,.a um a tal partiti'pacao. 
" 0t e~t1.)d~,ntes lutam conlra a guerra co! oniai 
e 0 coion ia il'srno : As ac<;oes estudantis contra a 
g~lerr~ cIQl0':li~J atingira!TI e~te ana uma exten
sao e 1l1tenS1,flade supenor a de quaJquer epo
ca passada'. Nao e de admirar. A ind i ~nacao 
pel a politi ca' colon ialista do fascismo e; certa 
mentf!,' uma das raizes da politizacao estudantil. 
A esrjJagadora maio ria dos estudantes pron nn
cia:,se contra a guerra colonial. As dese,,;oes 
au'mentam. Os estudantes nao querem ir para 
uma guerra injusta e criminosa. Os estuda ntes 
sao acti\lamente solidarios para com os POVQ~' 
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10 o MILITANT~ 

cia Guine-Bissau, Angol a e MOC;3!m bique, que 
lu tam pela liberdade e independenci a . 

Nas principais manife'stac; oes de rua , em que 
part ici param milhares de estudantes, em Lis
boa, em Coi mbra e no Porto , as palavras de 
q.rdem «Abai xo a ~uerra colonial !~, « lndepen 
dencia para as co lon ias ! » , fora m das que mais 
se fizeram ouvi r. Os estudantes duma esco la 
(0 ISA) fizeram greve de urn dia, co mo p ro 
testo contra ll ma afirm ac;ao raci sta de urn pro 
fessor. A agi ta<,;ao iiOS cursos e e m boletins 
cresce. Pela pril11ei ra vez desde 0 prindpio da 
guerra l os estudantes de Lisboa, p e ia s ua as 
sel11bleia representativa, 0 Plenario , afirl11aral11 
ciaramente a sua oposieao a politica colonia
li sta do fascismo. 0 movimento estudantii con
firma 0 seu papel de impcrtante destacamento 
anti coioniali sta. 

Os estudantes Jutam CliJn~ i'a 0 imperia!is mo e · 
pe!a lie,;,la!lei r a ir. depena6 twia de Portugal. 

Em i 972 intensifi cara m-se muito as ac<,;6es 
de solidarledade ao her6ico Vietnam . Em todas 
as ac.;:i5es de rna as massas est ll dantis exprimi
ram a sua solidari e dade ao povo viet nam ita. 
Em varias facu ldaces foram feitas colectas para 
o Hospital Nguyen va n Troy a er>l uer em 1-In-
11 0 i. Form aram "se comiss6es de solidnriedade 
a luta do povo vi e tn amita. Os estudantes ma
nifestaram tambem a sua solidariedade para 
com outros po vas da Indochina, para com os 
povos arabes e da America Latina. 

A Iuta co ntra a dominat;ao de Portu~Jal pelo 
imperia!ismo tambem nao esteve ausente do 
movimento estudantil. 0 comunicado a po pu 
Iacao aprovado no Plewlrio de Lisboa em Maio 
denllilciava a acc;ao imperialista IiO nosso pais . 
Mas tern de ve rificar-se que esta aqui um dos 
pontos debeis do movimento . 0 exemp io da 
classe opera ria, a aCyao dos esilldantes comu
nistas e progressistas , sao factores t ea dentes 
a alterar esta situac;ao. 

Os estudantes In lam pel a reforma gerai e de
mocratic a du ensinG. As lutas pedag6r;:i cas 5e-
9.uem nitidamente uma tendencia de mocratica.. 
Os estudantes Iutam contra 0 ellsioo tascis ta, 
dennl1cia:m, justamente, as « reform as » a Vei'ga · 
Sim ao . Os estudantes de van{iuarda e em pat
ticula r os comunistas t rabalham para esclarecer 
os proble mas do Ensio0 a pa r tir du ma concep
(,:ao de mocratica, pa ra uma maior coordena (,: ao 
e un ificl(,: aO das lutas, para perspectivar as 
muitas lutas que tern havido, parcelares e dis 
p ersas, para gran des 0 bjecti vos unificado r es. 

Tactics, orgariiza;;:ao; 

un idsde 

No que respeita a ta ciica ,' sao, larga men te 
segu idas as ideias .gerais (prcCCOni7aaaS pelos 
e s tu dantes comunistas e por out ros antifascis
tas) de que as fo),mas de hita e os r.lbje ctivos 
devem tel' a adesao dus mais am pI as massas, 
de que os acti vie-tas d E- vem dir ig ir 11 su a aceao 
par a a massa dos es tudanks , de que sao de 
enorme imporUincia a 11 n idade e as ali anc;as; ' 
de que e na 111ta por objectivos concretos e . 
imediatos que se forja e se desenvo ive 0 mo
vimento es tudant il. 

Nao bast a nat ura lmente aceitar em teo ria 
(como fazem algull s ) a importal1cia da lula 
POl' objectiv~s COIlCI'C!OS e imediat r:s e das 'l or
mas de aq:a·o qtl'e sejam .,massivas . E ,necessario 
adopta r as que e fec Hvamente un am co mbativa
mente os estuda nt es e estf'ja m de acordo com 
a correla.;:ao de fon;as. ' 

Os problemas au (ii' gani zclf;aosao dos mais 
serios que 5e poem aClllalmente n o movimento · 
estudanti J. Os estudantes un itar ios defende m 
o uDrofundamento da democrat icidade do mo 
vinie nto associativo, a r espo nsatilidade p e l'
manente d0 5 ac tivi stas face as massas, a for 
macao dum vas to mime ro de diri ~!entes eleitos 
nas' Reuni 6es Ge rais de alunos- (RGA), no s 
cursos, nas secc;6es, etc. Ain da que t enha havi 
do prog ressos , continuam a radicar no campo 
da organiza.;:ao as p rincipais debilidades do 
movim el lto . Em todas as frentes de luta e ne
cessario r efor.;:ar a organiza<;ao . 

Os estll dantes unit(irios ~uiam · se na sua ac
c;:ao pela ideia de q ue a unjdade es!uoan!il e de 
cisi va para a vit6ria e t ern por base a mais Jar 
ga unidade co m bativa das massas. Preconi zam 
a u nidade de ac.;:ao cia van;.!uarda estudantil. 
Em primeiro lugar com os estudantes que, ma
nifes tando em bora ilesita<,::oes em reI ac;:ao a uma 
ou outra ideia ve rbalista, sao movi dos no essen 
cial po r sentimentos revoJucion arios. Es tes 
est ll dan tes lTIuita·s vezes idealizam os paises 
sociali sta~ , 0 processo revol ucionario, 0 pro
prio desenvolvimento do movimento estudantil 
e caem num h\'cil criticis mo. Os e s tuaantes co
rilunlstas, ' sem aband.onar as suas posi c0es de 
principio ,· 11ao proCLlram rotular tendencias nos 
est1.1dan tes sin ceram ente dispostos a uni dade 
naac\;5.o revo iuciomiria, mas esclarecer os pro
blem as no concreto e agir unitari am ente. Nao 
se po de fala r actual mente de luta p ela uni dade 
sem referir a luta contra 0 cisionism o. [) com-
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\ bate' ao: ci'sioriismo dos verbmstas e uma 1m
" porlante 'tarefa da lutii pela unidade. 

.' "Nos Ijr9gr~ssos da lu~a estudantil ~m 1 9:2, 
' !.eve im po l'tante papel a Ute, fundada em felh;
reiro. Os estudantes comunista s foram nas e~
colas, simultancarnen te os mais combativos n2,s 
quest6es de principio e as campeoes ~a.uni da . 
de e estiveram a frente das lutas ma,lS Im por
tantes. Entretanto , este periodo demonstro\\ 
que e necessari o desenvolver maiores esfon;:o s 

,ainda para refo,n;;~ r <1. U f: C, melho rando 0 fpn
' cionam ento aos ordanismos e :;is tentes, aumen,

tando ,l coedo be~Dirito de responsabilidade 
e ini ciativa c a 1fjrrrle"za politlca dos nl ilitant Es , 
refon;a,ndo (} pr~~P.n. Jzac;~p , .~nelhorando a li:ga
c;:ao da direcc;:ao com a base. 

o papel do~ verbalist as 

Os verbalis tas, designadamente os que se 
intit ula m maoistas, exe rcem uma illH tlellc ia de
$Grg a l1i:.:a!l ol'a e oeso rientadol'a no movimento 
estudanti l. Devem·se·lhes muitos ins ucessos, 
reeuos e derrotas nas lutas dos estudantes. 

A sua act;ao tem · se revelado particularmente 
prej udicial no mOlfimento asso ciativo . Quando 
conse$!uem tomar a direc~ao de AA EE, ou en
c3mi nha m estas pOi uma via 3vent ureirista, que 
da facil prctexto it inte rvenc;ao repressiv2 , ou 
cacm no mais podre oportLlni smCJ e capitula
cionismo. Quando as massas estudantis co locam 
it frenfe das AAEE estudantes un itarios, logo 
recorrem aos «!1olpes ", as manob ras, a invo
cacao e falsas rep~resentativi da des, ao fals ea7 
l11~nto de resu ltados , it cOl1les ta{;ao desa~rega· 
dora, a sa botaoem, it calunia e aos mais baixos 
proce ssos de provocac;:ao, com 0 objecti 'JO, de 
chamar a rep res sao fasci sta co ntra as direc<:;o es 
unitaria s. As campa,nhas, de ca lunias contra di " 
ri~entes das A.i\EE ,(iSCEf, Coimbra , etc) 
c lassi ficam tum bem aqueles que as fazem. Co 
rno a sua ipfluenci;l no l11ovi :nento associativo 
tem ci im inuido e perde ram posic;:oes, procl.! rarn 
1'l1lpedir ou sabolar a Illta peia reabertllra das 
AAEE e comet;am a contestar 0 prop rio l11ovi · 
men to. Dominados por"um mesquin ho espirito 
de ,seita, preferem a liquida (,:ao do l11ovimento 
(lssociati vo, it existencia dum poderoso l11o'li· 
menlo de massa s, descle que dirigido por 
estuclantes unitarios, desde que nao reconhe( a 
a sua lideranca. 0 desenvo lvi mento do movi 
me nta associativo exige que 0 verbaiismo seja 
desmasca raclo, isolado" batido no plano id eo io 
gieo e no plano da aeGilo pra tica. 

Em t~da a sua at;;a~; a comepr pela ac~ao 

ideoI6~! ; ('a,os verbaljstas tern tim pa;),,! nc,r!ariVp. 
1:: 1n palaVf(,i)i1 pronUnCi3.1n· se contra 0 capitans 
mD e pe lo 50cialismo. Mas eon centmm os 
se us at2CjLies contra a U" iao SovL~ ti ca , con t"a 
o movinien to cOl11unista, cen t ra 0 P CP, isto 
e, contra a5 princbais fo n;as dO , s ocialismo 
no mundo e em Portugal. Esco nc1endo -se 
atds duma Iinguagem aparente[liente extre 
mista e de «(€squerda», caem no mais clas
sieo oportunismo de direit ;,! , aO lle2arem 
o caracter fascista do actual regil1\e, ao~ con
d enarem a \uta pelos direitos democdticos 
do!> estudante:>, contra a ,repressao, pelo derru
bamento da ditadu ra fascista , Em ,p\llavras fa
zem por vezes umadt:magogia deinocrati cis ta, 
mas no fundo despr ezam as ma3sas e procuram 
ridicuiari zar as eleit;"5es, quapdo ~stas Ihes sao 
aesvantajosas. Em palavras,. pn,JI1 Unc.ianl.se pela 
!uta por objectiv~s copc retos ,e imediatos e pe-
la cliversidade das formas de luta mas escol hem 
tlm as e outras, sem qu.ererem saber dos resul
tados para a Iuta e a vit6ria ~Qs estqqantes. NITo -~ 
e isso que os preocnpa. Os verbalistas t~m 
como quase exclusivo objectivo da sua accao, 
nao a defesa dos inieresses dos estudantes, nao 
a vitol'ia de urn ideal politico , mas 0 predomi
nl o, sectario e intolerante, das suas pequenas 
se i tas, 

No ana de 1972 ,OS verbalistas sofreram se
ri os desilires e qumentou 0 seu desprestigio. Por 
isso , aproveitando a repressao q l1e cai sobre 
o movimen to unitario e que em muitos casos 
eles proprios provocaram, procuram reconquis
tar posic;:oe,s , r ecc)rrendo aos processos mais 
var iados , incluindo 11ma certa aprOX1Jilar,ao do s 
problemas dos es tudantes . Isto indi ca 0 terre 
no que perderam. No movimento associa -' 
tivo, as massas estudantis convence m .. s~" , 
pela sua pr6pria experiencia , da linha da ' 
atcao sVentureirista, desagregadora eO Jiq!.lio , 
dacionista dos verbalistas. No plano politico; 
cada vez esta mais desmascarada a sIla de
magog ia esquerdista, Eles gritam provoql:o
ria mente contra os « revisionistas » , mas a utc 
reforcou a sua influencia, aumenta ram a~ iili-' 
ciativas relativas it populariza<;ilo das realize.- ' 
<;oes da Uniao Sovietica; e. e sintomatico q~e, ,. 
nl, ma assembleia. mais de 500 estliclantes rom
peram em aplausos ao ser referido 0 «Avan
te» . 

Se os estudan tes unit~iios prosseguirem com 
confianc;a a ~,L1a a~t;ilo , nao cedendo as chan tfi
gens e pro\o:acoes dos verbaIistas, es tes c a
ITIlnham inexoritvelm ente para 0 isolament() 
das mass as. . 
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12 o MILITANTE 

1 PersPflctiVB$ imediatas 

o ascenso que sa esta dando nos movim e n~ 
tos opedrio e democnitico e que tuda indica 
se acentuar:i, as dificuldades acrescidas do fas
cismo no plano nacionai e internacionai, refor. 
~am as condi~oes favor:iveis a uma of ens iva do 
movimento e;>tyqflntil. 

No que re.peita as condi~6es internas do 
movimento, elo'iste urn intenso descontenta
mento das mllssas estudantis. que e previsivel 
se acentU~fa ainda mais com 0 prossegu imento 
da gU6rra colonial e a of ens iva reaccion ar ia do 
governo no Ensino Superior. 

o refQr~o da unidade das massas estudanti s, 
o apoio arescente de que go zam os estudantes 
associlltivos e unitarios, sao tambem condi~6es 
positivas. Persistem entretanto debilidades que 
c necessario superar. c necessario fortalecer 
todo 0 trabalho de organiza~ao, unificar e pers
pectivar a iuta pedag6gica, esclarecer meihor 
a import:1ncia da luta contra a ditadura fascista 
e peias Iiberdades democraticas. 

A UEC, num recente documento da sua Co
missao Central, indica, como perspectiva de 

P. No mulo do «Avante:o>, a foieee 0 martelo 
estao voltados para a direita, no« Milj
tante» para a esq llc rda e, noutras edi~nes 
do Partido, ora para a esqllcrda, ora para 
a direita. Tem. estas posi.~i!es algum sig
nificado particular? 

'R 0 trabalhador que pega na foice ou no 
. martelo ve qualquer dos dois instru-

• mentos voltados para a esquerda. quan-
do os utiliza no seu trabalho. Pode' por 

isso considerar·se que essa e a posi<;ao mais 
natural num desenho. Entretanto. em todos os 
paises, em livros, jornais, cartazes, emblemas" 
etc. utilizam-se as duas posi<;6es. 

o titulo do «Avante. tem tido ao longo dos 
anos varios desenhos e a posi<;ao da foice e do 
martelo tem variado. No mimero 1 (15 de Fe
vereiro de 1931) estavam voltados para a es" 
Querda. Em 1934,0 desenho do tHulo fai subs-

, tituido. ficando a foice e , o martelo ,em posiC;ao 
contraria. Em ' 1937-38, novo desenho de tHrill,) 
e a pos i<;ao voltQu it ,primitiva. Em 1941, re
Qressou-se ao desenhoapro,ximado dos anos 
1934·36, que se manteve,ate hoje. , 
;\ As diferen~as de posi<;ao da foice e do martelo 
foram determinadas arenas por preferencia 
dos artistas que desenharam os titulos . Pode 
discutir-se 0 gosto. Pode haver razoes para 

dese nvolvimen oP0Pn vimentp estudanfil. 0 
forta iecimento mpntq ,.ssociativo, que · 
con ti nua a ser a base e direCt;:fIo pri,ncipal da 
luta estudantil, e 0 Ievantamento a seu lado 
d uma frente de massas de caracter abertamen7 
te po litico. 

P ara 0 movimento associativo sao indicadas 
tre s principais direc~oes de trabalho: a luta 
contra a repressij:o e pelas Jiberdades demo- . 
craticas; a luta contra 0 Ensino fascista -e .por, 
u m E nsino Democratico; 0 foi'talecimento da 
ac<;ao associat iva no campo cl.lJtural. desportj ~ , 
vo e de convivio. . : 

N n cam po das ac<;o\ls abertamente poiiticas. 
a UEC indica como djrec~6es principais: a luta 
peias iiberdades democraticas, a luta co ntra a 
~uerra colonial, a lu ta contra 0 im perialismo e 
de solidariedade ao Vietnam (que se coioc,(}, 
agora em termos novos COlT! 0 acordo pari! ('I 

restabelecimento da paz), a participa<;ao, 'doG · 
estudantes naS jornadas de luta do povo por
tugues. a ac~ao dos estudantes no movimento 
democratico. 

Os progressos re~istado s em 1972 ievam a 
encarar com confian¢a 0 desenvolvimento da 
ac~ao no ano que come~a. 

preferir a posiCao aberta para a esquerda, tal 
como no « Militante ». Mas nao se trata de urn 
problema politico. como em varias cpocas (e 
mesmo r,ecentemente) tern posto a correr in
triguistase inimigos do Partido, a come<;ar 
pela PIDE. . " 

P. 

-·'-1. 

Numa publicayao comunista estrangeita , 
Ii que nao 6 exaeta a infol'ma!!ao segundo 
a qual os dirigentes chineses teriam pre
tendido que 0 pensamen!o de Mao Tse 
Tung 6' '«' 0 marxismo dos nossos dias». 
Os' ~irjgentes chineses nunea teriam feito 
tais' afirmaC;nes. , Quem fala verdade? 

h 

R «0 pensamento de Mao Tse Tuns.! (diz, 
por exemplo 0 comllnicado da 11.:" ses-

• sao plenaria do Comite Central eleito 
no VIII Congresso do Partido Cornu

nista da China) e 0 marxismo-leninismo da 
cpoca em que 0 imperialismo caminha para 0 

. sell total afundamento e em que o' socialismo 
marcha Para ,a vitoria n'o mundo inteiro» (Tex
to publicado na revista« China). n.O 9, especial, 
de 1966, Edi~oes em Linguas Estrangeiras de 
.Peqllim. p; 20). . 

Esta afirmaGao foi feita , nao lima, mas vezes 
sem fim . Nega-Ia e querer deitar poeira nos 
olhos de pessoas mal informadas . . 
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