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BALANÇO DO MOvtF4EhniC DE C,ACÃO
Nü .CONC EI}I.O DE CASCAIS

0 Grupo de rectifieaçâor. ao apresentar o seu balanço ao Comj-td Regiola1, quer rg
a}çap,"a igrportância'que tem para o nosso Partdo. o'áesencadear d.e ,* ldooim*nto dã
Becti.fícaçãg no.Concelho de Cascai§,- ürr dos á Concelhos mais.iaçortantes da Re-
gÍâo, de T,t§boai qupr ,talnbdm realçar a juste za e a oporturuidade dàs questões le-
vqnüadgs.na Resoluçâo "CoRTÀB coM 0 0IRCULo DE'pROp,rcáNDA E EDIFICAR O PÀRTID0
COMUMSTA, pêra a corresção dos erros e desvios que a direeção concelhia vinha a
eqneter.

Qrer tambdm realgar que o earirüo e o apoio de que o
sâo o garante seguro, para que Ê nosso trabalhb entre
se Coneelho possa atingi:r, uma etapa superinr.

ainda realçar que â es-magadcra maioria dos quadros do Concelho são brns, es
rti sprstoa a avançar, a serwir o partido e o povo. \

coNcLuSõEs DA I ETAPA Sa RErlFtcAso
Foi tendo presente'a resoluçãa, que o Grupo de Rectificaçâo realizou a sua prÍ-
meira reuniãa no dia 22 de Junhr, com ôs 3 camaradas Írpmbros do Comitd Begional
que dirigiam o Concelhe, Essa reuniâo teve como objectiyo traçar umplano ãe.reu
n:lões ccm tedas as cdlulac do Coneelhoi :

Realizou o Grupo 11 rer:niões- com a presenqa de 38 camaradas, com o objectivo de
pr-Oceder,a !T.r.proÍ\rndo inq'rdrito na base ãas I questôes que-a resoluçáo lblranta.
Do inqudrito realizado pode o Cnrpo eonclu-ir que era i-nteirament" 

"orr"cta.a.anáIise feita pela resrlução para o Loncelho, e inteiramente acertadas,as Squest&ã
lobre as quaio devia assentar esta fase do Movimento de Rectificaçâa no 

-Conce-
Lha.

fode o Gnrpo concluir que os d.esvios, os erros ccrnetidos,
te nos mdtodos de direcção e na concápção de partido que
nham no Concelho.

Partido goza .3no Ccncelha
o" operários e o povô'des-

a s s e nta ram principaJrmr
os responpdveis irp"-

Do inqdrito realizado, pode o C.nrpo conclui-r que a maioria dos quadroo 
"ào 

bonc, ,

que estâo dispostos a servir o Partido e o povo e que os desvioJ ôgo o resultado
da nêo, aplicação ao Concelho da' linha geral revoluciondria do Partiflo.l. e,.de , uÍna
concepçâo_organizativa ditada, e ímpos.tã por r-rna lirüra oportunistal eue I vísavarriar no Coàcelho o seu Fartido. .,q, cdtrüà da frreguesia áé S. DlmÍ;gos'de Ranárde
ve servjr eoiiore4empl-o da lirrkra,er:rada seguidà nã Concçlhn e que çe*traduziar,na :

subversão Aa polt'tica. do Partido, nos campos da organização, .Aá p"i{tiaa de mâB-. .sas, das relações com os quadros e na pennanência das concçpçôes e,mdtodos do
cÍrcuIo.

:

O ex-responsCvel cri-ou aí r:nL sistema organizativo onde a 6ua direcção erâ.exere!
da de uma forma caciquista e oporlirnista, pois, ao dividÍr,a'f,reguósLa em lç sec],,,.
tores, perrniti.a-§e exereer urn eontrolo sobre os camaradas responãdveis pelos sec
tPf"F* pa§sando ele *. pecretdrio - à: posÍqâo' de simpl-çs contlçleiro;' puàinaOi,coãi , j

"tas-.e:crÍticando: a seu'befb prâzer'tudo e-todos, criandqrasstm, aS óoàaições paf
"._-o "*"tência de um reino independente. :

Na- reunião realizada pelo Grupo com a cd},'üa de S. Damingos de Rana, foÍ- dermn-
darpelos quadros presêntes, 

"àta situaçâo, assjm como a mais acabaaá áeçne""u I
cêneia ideoldgtca de quà o-ex-sêcretdrio íirrt u dando provas. Tendo sidó-aprovadn
na reuniãor Por unaaimidade, a sua desiitriição de secretário e eleito um nouo se



cretdrio.

No entêrroeiuo cruüj io"-À*s-grave.'4esta,.et't&qã6 ?êsldt4o i{á"-!.? ae o$çespory;d=,1'
veis pelo cónceiiio, ám-uláScú ô êecreidriof t:-niro[..!q.Ihácia""iô dp qire se íu"- '

sava, tendo-Ihes sido cfrariia4a-g..at-ençâp..pelos qüêdrqg{d!,ftqgugàia,r-,ppi'a a liqui-
dação conpleta a que esta política estava a levar o Partido naquela Ímportante ftg
guesia.

-:
Enüendeu, tabdrol o Grupor,dever regÍstar o',faeto de que na fr:eguesia d.e S. Domin-
gos. d.ê :Râna o'Movimento de Àdesão s-aldou-se por uma grande vitdrla, o que vem prg
var.o grande apoio de que o Fartid.o goza. No entanto, as'reun:iôes da cdlula eram
feitâ§ de forma que sd um pequeno mícleo de camaradas particlpavam nessas rerrrioês.

Concluiu o Grupo que este tipo de desvios, de uma fozma, ou de outra, eram ,genera'
lizados em toda a organizaqâo concelhia.

'a'
Pode',o Grupo no sou balanço.concluir; .
- Que os desvios principais assentavaq &a di-recção do Coneelho-; que as

do círculo de propaganda são predominantes, Iimj-tando-se as cdlulas
tho .d,e *ropaganda. ,, ;.

-. aa\

concopções
a rxn traba-

Oue a maioria das cdl-ulas sâo comnostas por camaradas não operdrios; 
-quJ a li-

riha dos responsdneis.d..a.roe abandbno do drabalLlp-rlgs fábrieãs, e ertrpiesas"do ,Cogü[á aos iããfónsd,irei,s.ã;à)dg:ãbanitãõ-oo tránã&.rp:qg" fdbrieà,s,'e ertrpíe$Eo .do ,Cog
ce1ho, nunca tendo-'a-'dir.e'cqão o euidado.de'resolver os pi;oblerna"s qlrc s€-'1he de-
paravam, deixando ao maj-s çpmpleto abandono .os caqgradas operdríos que üemos nas
principais' fdbr.icas do Conceúo.
: - - 

_ .C
Esta sj-tuaç;o que a Resoluçâo levanta, couroa,IT questão, d urn deevioacq,ntuado no
Concelho e que deve merecer um cuidado especial do Partido.

Fac.p,.ag-.g1ande rníinero de Aderentes, operdri-os que -o Partido tem no Concelhora pgsi
çaf aa tinfra pred.ominante exlstente na direcçâo d que não se podem organi.zas nem

fazeg eom esséd aderentes um trabalho polítlco Capaz de criar as cohdições para a

Pode o Grupo no seu ba.Ianço concluir que as concepções individualistasearrivÍstás.
e cacj-quistas nalguns quadros, como a resolução aponta, levaram à criação de rei-
nos.Índ'eperrdên!ês, onde o espírito de iôncorrência entre -e-sta'orr aqüeIa orgariiza-
ção erá im faôto. l\ faltd. 6s plános concelhj-os levou a quâ nenhuma cdlula tivesse
planou para o seu trabalho, a que não existisse a prdtica de pedin conta§ e'preg
tar contas, criand.o-se as condições excelentes para esta situação de sada.u[ cri-

,^'.,

EnterÍde, tambdm, o Gnipo oeier charnar'.a atenção do Comitd.Regional para a .. grave
sitüaÇãô exlstente na fre§uesia do Estoril, ropde'as conóepções fraceionistas d6J
um ta1 Fred.erico não foram colhbatidas, assÍstindo a'direeção concelhiar' sem tcxnarr
quâlquer pos5"ç§o, à exisf,ência de-doiê Farti-dos; pois o oportr:nista Frdderieo co4
ti.nua à colâr:muiais assinados pelo nosso Partido'ê a manier uma, rede de distrl -
bulç§o do I'Luta PôpuÍap".: ' : ' '

Esta grave situaç5o com a qual os J carnara,das responsdveis do Concelho têrn vindo
a paciuar,'é u piolu 

"orr""áin 
comóía VII questao que a resolução levanta d um dos

delvios a que áneeessário dar um combatê1sêil trdguas. '':

-" 'l ' '' : r ' '

prrrrmAs.{OMADAS No DECORRERDÊ\ I FASE DA RECT|F|CÀÇÃC
No decorrer deste périod.o'de inqdrito. foi feita uma reunião com os I 'camarada.s.
Oó Cãmiid Regionalreipànsdveis'peto Óoncôlho, Nessa reuniâo foi elaboradaumapro
posta de alargamento do..Corait{ de Conce1ho, que ficou constitui{o por 13 " ca&a$
áa.q, tendo-se-iealizado a prúeiia reuni.ãô no dla I de Julho. Nestâ iéunião foi
"f#to. o §eçretari-ado Ao CãrLitd {o Concelho, conslituido por ? ca&atradas.



I

pasçÃo Dos 3 cAMARADAS REsPosAMEls

Do coNcELHo FACE À RECTlFlcsÇÃo
QuanOo aá r".*:-ao do Grupo com os três camaradas para a elatrg#ação do plano de re-
;rriõ;; " "pdu 

ter sido discutida a importância da mobilizaçâo dos guadros do. Con-

celho para as """"iã"r o" i"qrJ"ito, qual a posição dos J áarnaradas do Comitd Re-

gional responsdveis pelo Concelho?

A priroeira li-ção a tirar d {e que não basta estar de acordo com as resoluções, nem

di-zer que era uma coisa necessdria, dt-zet-se que se estd de acordo e depois deban-

dar, vottar as *ri.ã b rectÍfi;;;á"-d-;u po"içao oportunista e de quem nâo estd

dÍsposto a recoútecer or erros e a corrigi--1os.

0 caroarada secretdrio do Concelho, ao tomar a posição de debandar e tendo ficado
;";t;;;d;elr-com um camarada do Ci.rpo, ae distiilcui as convocatdriasr.sd apêr€osu
aepãis d.o Gír:.po ter marcado rma ruuniáo com os J camaradas para discutir e fazerum

baiango aa rectificaçâo, tend.o em vi-sta gue uma semana depoi-s da reuni-ão ti-nha si-
do convocado para au-ruíniões do Plano. Õo-mpareceu a eu"ireuniâo, foi à reun-i-go

com a cdlula àe alcabid,eche e a partir d.aí nunca mai-s aparecou..

O camarada Carvalho, foi d.e fdri-as nas duas prlmeiras §emanas da rectificação, sem

pôr essa questâo ao Grupo d.e Rectiffsação-, tãndo o camarada vindo a corrigir essa

posição nd d.u"orrer das reuniões de inqudiito que se seguiram ao sell regresso de

fdriá", passando a partir daÍ a ter ima posição activa na rectificaqão'

A camarada Àntdnia tomou a posição de que a rectificaçâo rão é nada com e1a e a sua

colaboração eom o Grupo na rectificaçâo foi quase nula'

Neste balanço, anaU-sa o Grupo que as oito questões- que a resoluqão- levanta ao Con

celho ae Caácáis, ai-nda nâo ãstáo resol idas; que do uma mobilização de toda a mag

sa do Concelho e'a continuação do Movimento de RectificaçâP podem permitir quea 19

ta entre as duas linhas s" irave de uma forma correcta, tendo como base a luta das

massas e a resolução sobre o Concelho de Cascais.

À concolidação do orgâo dirigente do Concelho, assim como a sua revolucionarizaçâo
sâo questõei que ai-nãa não estâo resolvi-das, mas que parecem poder ser resolvidas
na base de um Plano de Àcção para o Concelhá qo" p"áita tra-var a luta à volta de

questões concretas e que mobilize a massa dos quadros'

Chama tar,rbdm o Grupo a atenção do Comitd Regi-onal para a posição que o secretdrio
d"o concelho assuniu, ao ter dado mostras de capitulaçâo, impotência e de abandono

da Revolução, pois á sua d.eserqâo veio iri-ar mais um problema ao Concelho e a po-

d.er vir a criar uma alteração áos objectivos do Movimento de Rectificação que, cg

mo aponta o {e ponto da Reáo}ução tem em vista a educação da capaeidade de coba-

te do Partido no Concelho.

Ào terminar o seu balango, o Grupo est{ consciente do grarde apoio.que o Partido
Eoza no Concelho e que ã i"euniâo realiáada no dia 19 cóm os secretdri-os e vice-se
E""iAri"á áur ir"gousias, onde foi- feito um balanço do nosso trabalho nas fregue-
;l;;;;;i"-úrt:romês e a apresentação de planos áe acçâo para cada freguesiar. é

o garante d.e que se está a mudar " ó.* a continuar neste camiSlo:?_::lãi^._:::::
va. coesa e bem 1eondições para a Edificaçã.o de uma

organização concelhia.

Carcavelos, 22 de Julho de L977

O Gn"rpo de RectifÍcação

às


