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Camaradas,
Atravessa o nosso pafs profundas transformações políticas. Enfrentando com ~xito todas as manobras da reacção, superando as dificuldades e problemas que surgem neste complexo processo de

democratizaç~9

as massas populares num curto espaço de tempo, deram passos decisivos
no actual processo revolucionário - com audácia abre-se caminho à democratizaç~o

da vida nacional, e ao fim da guerra colonial.

O actual momento histórico é de acção! Em cada dia e em cada hora
jogam-se conquistas que podem contribuir decisivamente para avaRçes
ou recuos importantes na via que percorremos, para construir no nosso
pais uma verdadeira democracia.
Se tal acontece, camaradas, é imperioso que toda a nossa organização tome consciência do contributo que pode e deve dar. Cada estudante comunista tem de se tornar um interveniente activo na luta estudantil, com uma noção clara da situação política e das perspectivas a apontar ãs massas; tem de ter um alto sentido de responsabilidade, no
sentido de cumprir as tarefas que lhe competem e compreender que do
seu contributo, da sua acção, depende em grande medida o êxito da

nos~

sa actividade; tem de ter um grande espírito de iniciativa e ao mesmo tempo cumprir escrupulosamente as regra -s de disciplina partidária,
com vista a manter uma firme coesão ideol6gica de toda a nossa organização.
Na sua vida interna, a U.E.C. sempre se regeu pelos princ!pios do
centralismo democrático. Há que sabermos associar a necessária direcção política centralizada, a obrigatoriedade dos organismos inferiores de cumprirem as directrizes dos •organismos dirigentes, uma s6lida unidade interna e uma firme disciplina, com a prática de trabalho
colectivo, a ampla iniciativa de cada organismo e de cada militante,
a livre discussão e critica em cada organismo, a submjssão da minoria
à maioria, a participação dos militantes na definição da linha política e táctica, os métodos democráticos de debate e decisão.
As novas condições em que se desenrola a nossa actividade, fruto
das tranformaç3es hist6ricas operadas depois de 25 de Abril, implicam
uma readaptação dos nossos métodos de trabalho, uma visão clara das
tarefas políticas que se nos colocam, o encontra de justas formas de
organizaç~o

adaptadas a cada situação concreta. Se no geral podemos

afirmar que a U.E.C. soube .corresponder às exigências da nova situa-

ção política, hoje, passados alguns meses, h~ que detectar as falhas
exi s tentes para construir em cada escola organismos da U.E.C. fortes
e coesos.
Por outro lado, há que desenvolver um esforço para a aproximaçlo
e aproveitamento das potencialidades de todos os quadros, em especial
daqueles que vieram às fileiras da U.E.C. depois do 25 de Abril, e
que possuíam uma fraca experi~ncia do trabalho político.
Camaradas,
A reunião da c.c. da U.E.C. efectuada a 21 de Julho aprovou um importante decumento que deve transformar-se em nosso guia de acçlo ~ara conseguirmas concretizaB as importantes tarefas políticas que se
colocam ao movimento estudantil neste momento, consubstanciadas na
perspectiva geral de inserir a luta estudantil na luta popular de massas.
Para tal, e tendo em conta o balanço geral da nossa organizaçle,eonsideramos ser essencial um esforço sério no sentido de melhorar grandemente o nível ideol6gico de todos os nossos militantes, incrementar
o melhor conhecimento da orientação politica do nosso Parti do, fome~tar o espírito de estudo dos principais problemas políticos da ae~~---- ----~--- ,~------------~~-----~ r-~~~~~--~~--~----~----------------. tua li da de, . imprescindíveis num mi li'tante comunista. Há que não confUlldir esta orientação com o teoricismo e o estudo em abstracto em que
por vezes se pode cair. Há que fazer-se a necessária articulação emtre a melhoria doa conhecimentos ideol6gicos com a sua adaptação As
tarefas que h' a cumprir. Se por um lado a U.E.C. se propõe inceBtivar a sua acç~o e desenvolver esforços neste sentido, não podemes, no
entanto, deixar de chamar a atenção dos nossos militantes para a importância do esforço pessoal.
t este o sentido deste decumento a circular m toda a organizaçlo.
Sem pretenter apresentar f6rmulas acabadas, julgamos ser 6til ava•çar com as seguintes sugestões tendo em vista um bom aproveitamento
do período de f4rias que se aproxima:
l.Todos os nossos militantes têm de ter a noção que, mesmo em !&rias,
se pode e deve contribuir para o avançar do processo democrático em
curso. Se por um lado a U.E.C. considera de importância capital a participação dos nGssos quadros na iniciativa lançada pelas AAEE - as
campanhas de alfabetização e educação sanitária, por outro lado ~ também importantfssimo o contributo a dar à organização do Partido e da
pr6pria U.E~C. nas localidades onde permanecermos durante as férias 1
No 1º caso, pela impo~tância de se aprov~itar politicamente a iniciativa, contribuindo para o reforço do processo democrático nessas zonas e um grande reforço do movimento estudantil no princípio do pr6-

ximo ano lectivo.
No 20 caso, os no-ssos militantes poderão en-t rar em conta o to com
as sedes e organizações locais do Partido, colaborando no 'rabalho
poUtice a desenvolver; H~ que ter a perspectiva de criar, onde f8r
possível, nlieleos d-e ~Simpatizante•, promovendo as necess~rias reuniões de esclarecimento, divulgação de imprensa, etc.
Para tal aconselhamos cada militante a levar consigo o a4ximo de
material de agi taçlo pos·s !Yel.
2e0Dde quer que se encontre, fazer um
larmente com a sede central, no sentido
tes ou saber informações recentes.
~que fazer um esforço tambám
para
len-lo em eepe.cial para zonas onde ele

esforço para contac•ar regude obter directrizes urgena venda periódica do "AYante",
esteja a ser pouco vendido

3.JIIe descurar o trabalho de fundos, fazendo um esforço }'ara aproveitar as :f4rias para estabelecer abordagens e contactos, telldo em
vista aa receitas da U.E.C. - condição imprescindível para fazer face ls iJlÚleras tarefas polit-icas que se nos colocam.
4.A}'ro-.eitar as !'rias para um esforço tendo em vista llJila melhor
prepanole ideológica:, Se a U.E. C. pode dar um contri bute, ltr9aJldo
avante a iniciativa das e'tiiç~es •UEC" - publicando textos ~4sicos
~-~H -(~l_lla:f~"' de.. Jilil.i ~an-tes- comunis-tas,- e-ste- obje<Jir-.1--v-e
6
pode ae-r alc-a nçado com um con~ri buto, em grande parte, pessoal. Nesta pers)eetiva, sugerimos algumas noções básicas que poderio orientar aa leituras. Achaaos importante centrar as atenções em três temasr
a) • estud() dá actual situaçã-o política e orientaçlo de Partido - estude .de doceumentos 1 mportantes como o . "Rumo ~ Yi t6ria", "ltadicalisao", documentos v~rios do Partido.
'b) leitura dos clissicos, em especial os seguintes livros de Lenin:
•Que fazer?•, "Duas T'cticas", "O Estado e a Revoluç§o", •Eequerdàlmo, doe•ça infantil do comunismo" •••
Aoha••• imprescindível o estudo da doutrina filos6!ica elo marxismo-lelliJ1i&mo·: o materiali amo dialéctico. Um 1.1 vro acesef-.e1 1 contendo no98e• elementares, é o Poli tzer.
o) estu~o dos problemas relacionados com o ensino e re:Corma democr,tiea, ea e•pecial as experiências · d~s países socialistas e outros.
A U.E. O. ter' em bre.y e na sua sede, documentos que ser~ o facu1 ta dos
a 'Sode• •• mi li tan-tas.
A• oeaolua8es das leituras, tanto quanto possfve1, de-.ea ser aeompa.aadas de debates c~leotivos.
5;Dura•te o afs d-e Setembro, de 14 a 17, vai realizar-se e Acam,_.me•to liaoinal d.a U.E.. C. O local se:rtf indicado em breve. Este acampamento ••~ apro~eitado para debates políticos, formaçBo de grupos

de e•tudo, debates sobre v~rios temas.
Na cer-teza de que este período de fárias ir~ contribuir para um
reforço ideológico dos militantes da U.E.C. e para um m•lhor conheoime:ate da linha pol!tica do P.c.P. e da própria U.E.c., 8l1Tiamos
aa mais !:r:atarnai-s saudaçtles comunistas
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