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g1glon os QuÀpftçs Rilspüir1sAvors Ao roc,o DA CnÍtÍrA A irl-i'{ DE uNrn, cONsotrDAR

E BOBUS',iECEF. o dnCÃO nE DffiECÇÃO

1. 0 Comitd ae Secto:: dove iransfo:mra.r.-se no Qi:aràe1*,Gene:"a1 dii:igente da actividade
r.evoluclondria dos quadros e da luta da,s -'Ifl;lssaso

Todog.os erros e d.esvios atd e*gora verific.ad,s íâm a sua .:rigem v:e C':i:iitd e d den-
tro do Conitd que a l-u'La tem de se agudizar e de trava:",'

Cabe contudo aos quad.ros ue-!âgef-irnpoI}*r-i;l'S*+;?Ji8l# i . 
s9b1e o oeg

drgão de d.irecçâo exÍgini;, que*êle sqltuã ãxànpfo na disciplina, seriedade, espÍ-
rião de abnegação e trabaúro na vid.a de Fartirior no cui<iado com os quadros e a6

nas§as"

2. O Comitd real-izou a s'üa úLt.una :euniâo rr; pãr,ssâ.cio r,ábadc.: (4 ae iui"h.c) rer-rn1ão de

scLrema i:npo::'[ânc]-&* na med:-da ein gue sr, d.êstj"nava a d.isc;:tir e aprLaval: o Pl-ano o-
rientador" da aciivida.de revolucionJria rl:J se,:l or para os prdximos Íliese§ d'e Agosto
e §etembro,

Para aldm da indiscipl.ina vei'ifi.cadâ no exâúto curnp;'ir,ento do hordrj-o por parte de

um nrlmero signÍficatávo d.e quadros.. I j,:oio desiacàr a, ausência do ca;:rarada Quln-r
responsavef ãa cdfufa do MAP e porta,ntó ,lo ',r'i:,L,a1ho cc,rrrrnista entre os milhares de

trabalhadores do Mini-std:'i-o.

A cdlu1a do l4AP d composta por ';m Lr.rm ir',jhe::o de qua,d:rcs (-rinrior dtr:+;:r"as organiza -
ç6es e locais e não sirgidoà io trabalho ,iesenvoivido no ir{irrj..stdrio) quadros eà8eâ
que demon"t""r*o ;; um ilr"á"iá ";;i"i-"; ,ie servir as massa.s e o Partido. E tma. c{
Iula qu" pode e de,re constiiuir u:ro ponta avançada na edificaçâo do Partido entre
os trabalhadores da Fr::rq§c Frhiice..

Te,m acontecido corn certa freo;iên'::ia alguns qüarlros i-:,i:dar"em desga"rradcs em

Ofientaç§o para o seu urabal-ho d.e Cir*egâc das nassas, ttesq.'.Lsgtr6o-seft que

§, como drgão rle ü'.,recqã<,, SãMí.'-áç*.!
Porquê esta situaçà'o?

raz,§o de que a cdlule do I4AP nâo reúe ;d. hd" per"to de 2 meseg t a res-

#'F

i o Alvü D,§ tri:.cTl,rlc
I ü Cüi'-'lir[
I 

- 

. #É=;@

nc :nte ao camaradâ,

Indo por este cani-inho, o carnara.cla quin esti{ a c:"iar eus cond:i-ções da destruiçâo do

Partlão no MAP, boicoía a Cirocção do Pariido sob:e as mâssas, ent::ega,ndo-a's nos

braços dos re:risionisias e vai ]-Í-qrddando pL\u.co a poueo, os qr.:adros"

Ú necessdrio que o canarada Qujrc amepie car,rinho de vez I '$erá. q*e t,odos os câIlêfô-
das Ce cç-td,:r j.:}f'P l''l'.:"::i'*-';lrc'... tl: tcC.os í.; ar:::::j:i '-',i. ':, eictual sitüaçâo?

3. 0 CqniLé, ao discu+.ir a indiscj.piina s:-stemdltica verifj-caria na chegada a horas às

reuniões, r""".Itou o pdssÍg.o ei:e:".,oI-o cle te,l, p:'dii-ca p?.:'a a edu.caç.ão dos quadros,
as nefasias conseqliênc-ias pa:':a a 'Jj;cÍplina rj a ';Ída d'as t-tdrrües e o boicote que

ta} prdtica objectÍ.;amer.:,'le l.epi"esenta üai'o, a clir"ecçâo Ca l-ur,a das ma§sas.

Cgüro forma de àcqnba'Le:: est,a si'luaçâo, t, Ccmird decíC.i-u qü* na prdxima reunião, og

atrasados não entl'aroo

EDIpIqTJEI{OS UM COF;iEC1C, JrJsTg E BEM T,1Gii"3O ÀS UO.SSA.S PAiITIDO @MUNiSTA, 0 PCÍP!

VIVAU OS IVdTODOS DE DIBECçA3, LTIJ DISCTFLIIüT iI DE] TRABAI,T{C COM]NISTA!

IÁsboa, 24 de Julho de L97? §&Zr

busca de
a cdlu-,

Pela. si:npies
ponsabilidade



CAR TA Z 7A

PCDE UM
INCEND II\R uM/\ ORGANlz/\ÇAc ')

DA FUIICÃO rÚgL I C À.:

No dla,21+ de Ju}ho fol afixado na vossa sala de reunj-ões, um cartaz do carcara-
da Temá2, Seeretdrio do Comitd Oo Partido para a Função Príblica d,a Organizaçâo Regio-
nal:.d.e .Lisb.oa, na:sequência e em manifesta, tomada de posição face a ocorrências do

diá anterior na Rer:ni§o Plendria do organismo d5-rÍ-gente.

A Organizaçâo da Funçâo p,jblica d uma organizagão de níve1 regi-onal e por con-
seguinte, sob a direcção e controle do Cornitd Bqgional de Lisboâ, o que qu?r dizer
quã qual{uer alteraçãó no seu Ccna:itd dirigente tãm de ser ratificada pela Direcgão
Begional, bem como a nomeação do seu Secretdri-o e do setr §ecretariado permanente.

É por não serem indiferentes os problemas, as controvdrsias e as divergências
no seio da nossa organizaqâo da Função'Pdblica e nessa condiçâo-, que i-ntervenho na
prÍmeira fase d.o deãate qúe julgo qú" o carilaz do camarad,a Tômáz estd a suseitar, e

deve susci-tar em tod.a a organi-zação da Funqâo Príb1íca.

fu PBT{EIRO UJGIR - estirnaria que todos os nossos earnaradas e a§ nossas cdlu-
Ias de Uase "setao hibernaram" (vi-dé cat*,az) lessem, estudassem e discutissem o seu

conüeúdo e os cand.entes problemas que ]evanta para o futuro do nosso trabalho comr -
nista nesse imporlante Sãctor u neJsa conformi-dade TOMAS§EM POSIÇIO CI4EL,- FRANCA E,

ABEBfA.

§d dessa forrna a Rectificação pode ser rrn Movimento de massa, crítica e auto-
-crÍtica, de educaçâo comunista e contribuir de forma decj-siva para o fortalecimento
do Partido e elevar a sua capacidade de combate.

Em SEG{JMO LUCil.R - permito-me discordar do alvo da rectifi"caqão proposta pe-
ro camarad;Effiril

deve

Ei@,'
Inclino-roe a que existem duas 1irüras que se. combatem e nesse ca§o o alvo

rectificação d a linha da direita, revisj-onista, burguesa e capitulacionista e

oiüodog os guaCrostr, tras duas linhastt e tttodo o Comitd".

Charna-se a essa manobra rtatacar tudo para proteger uma minoriatt'

Em 4RCEIRO tugrB - quero revelar a miúra ignorância dos facüos e levantar a1

guns problemas, para obter algurnas respostas.

Porquê, se ataea o secretdrio da cdlu1a do lrlAP, cdlula relativamente recente
e das mais acti-vas do sector?

E porque nâo se tcrra posição idêntica, pública, clara.e aberta relativamente
ao secretdrio da cdlula do INE, igualmente membro desse Comité?

da
não



' Ou serd que esta cdlulat 3e Éontrdrio da cdlula-.qo Ule, estd em vias de ser 1i
quidad.a com a c-o.mpl3cfnli* 

"ag,,+"ha, 
qqe,agora finge .,?pn-lt"*r.,

, Se'no sei.o d.o' comitd-dí'Funçdó püutica não'exj-áte 'duaq li4has, como postula o
referld.o-Cãffiâã;'êÍÍStêm"põr''iê?to-Aüãs'medidas;-A ihêdida que protege o oportunista
Qulm, secretdriá 4a ,cdtutà ao flfÁ e a,mÇdida que ataca o, camarada Quimr segretdrioda
cdIu1ad'oMAP..:|,,:.'...'-,'.,.:1,',:ij:j..:.,rl...,.,r,:l::,-...,,.',:-.

i:i.i..-. -l 
1 'r ".l..'rt-,i .l 

-',

Estinaria e penso que o Cor:nitd Regional de Lisboa.r eue a .recente faísca fosse
um. incentivo:à esquerdâ e à, esmagadora mai-oria dos qugdlo?. que d U_ga, ou relativaJnen-
.te .boal para €em descurar as :suas tarefas de direcçâo potítica e de organilagqo-.lu
m3sSaáoàfunciondriospúbIicos,se1anEasSe1u1vigorosoug[WrE:g
paratdrio da I ASSEMBLEIA DA ORGANIZAÇÃO. COMTJNISTA DA FUNÇÃO PÚBT,ICA, a realizar an-
tes do final do ano.

.'.

vrvA o MovrlE\llo DE nECTrFrcAÇÃo ffiRALI '

VWA A OFENSTVA POLÍTICAI

FOC,O SOBR5 A tIII}iA CAPITUTACIONISTAI.:
VWA. A : OR,GA,NIZAqÃ0.. DÀ TUNÇÃO PÚBLIGE'I

Lisboar.29 de Julho,de

,, ..,..,, .'.,,ij ,,1 ':..

1977

ALBERÍO

SECRET{RIO DO COMITd NEGIOIIAL DE LISBOA

. -'..',:.. ,.t.
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1. Na reuni-âo extraodi-ndrÍa de 3I de Julho, o Comitd do Partido para a Funçdo Púb1ica
:apreej.out,s questões'.fi:ndaroentais levantadas:pelos car:tazes de 2L e de.28 dejJ,Ulho,

...r,ràspectÍvanente:assinados pelo camal:ada Tomd.z, secretdrio do nossô seetor o pel.o
','.caniJrad.a Àtrberto , secretdrio da Regiâo dê LiSboa, : :

gntendeu ç Contitd dever tornar púU1ica a ?.ua nogiqãq, atravds deste car;taz, respog
dendç assim ao apelo lançado pàlo secret{rio do Çomitd Regional. 

,,

2. A SUESTÃO pO âLV!_!Q,],IOILII{ENT0 
pÃ §_ECXTIIIILÇÃO

Considerar o alvo do Movimento de Rectificaçâo - o,Cornitd,em blócô r- 'como 6:.'faz o
cartaz assinado pelo camaradaiTomá,2'é : t,. orientaç{o pa.ra,a,reetificação incerta
no plano para Agôstô 'e: Seteúbro, lâprovado pelo, Comitd - d uma, posiçâo ilrcorreota.

a) Nesa a: existênciá:ite duas linhas no seio do Cornitd manlfestand.o'assi:n.qr,râ PosÍi' 
çã; capitllaciônÍbta .de. nâo confiar nos quadros, de .'vergar face às dificuldg
áesr*Aê*"rÊo-t'er-*conflança no Partido, de ver no Comitd apenas os erros e não as

vitdrias.
b) Vê a rectificação como uma guerra entre as cdlulas por um 1ado, e o Comitd por

outro, e não como uma luta entre a 1i-rüa proletdriâ e a linha br:rguesa, manÍ.feg
tando assim uma posição pequeno-burguesa que visa aniquilar o Partido e não edi
ficar o Partido.

A andlise que o Comitd faz do q1r,e se passa no seu prdprio seio d d.e que se manifestan
as duas liúras, ainda que seja a linha da capitulação a que mais vezes e mâis intensa
mente tem sido seguid.a. A linha proletdria á ainda titubeante, mas a prdtica demons -
tra que quando ousa tomar a dj-anüeira, ela mobiliza a rraj-oria dos quadros e eoloca o

Coniitd na direcçfu das massas dos ftrneionários príb1icos"

Nesse sentid.o, o Comitd, à luz da justa orientação dada no cartaz assinado pe-
1o ca.rgarada Albertor'decidiu eiaborar uma resoluÇão , onde seja rectificada a orientg
çâo dada no plano para o Movjmento de i?ectificação, Esta resolução procura estimr:lar
o movjmento de rectj-ficaçâo, dirigi-lo contra, a lir:ha burg*esa manifestada no nosso
seio e garantir uma linha correcta na apli-cação do plano para Agosto e Setémbroo

3. Quanto aos problemas levantados pelo Secreldrio da
ntra que tern encoberto o oportunista ürim do INE d
bloco, eseolhendo como alvo ao acaso, um qualquer
o camarada ürim do MAP.

Reg.ião o Cornitd entende que a l!
a mesma que ataca o Comité em

dos seus elanentos - neste caso

Na realj-dade, o Quim do INE, mani-festa desde há 3!, bastante temp.o, uma posição c1g
ra de abandono do Parbido e de descrddito da Revolução, 0 Comitd que travara a 1u-
ta contra estes pontos d.e vista, passou, a partir de certa altura, a encobrir o

oportun-is*o 
"".ru1ado 

e a permitÍ-r o aniquilamento da nossa cdlula do INE.

Procurando combater essa linha, o Comitd, arrepiando carnirtro, dec-idiu prestar no

irnediato, uma particular atençáo à, grave-situação existente na cdlula do IlE. E

eomo tal, inserir esta questão na referida resolução'



, euanto à questão eolocada d.a d.i-rccção e do controlo do Ccrnitd Regional, entende o

doniig +rá.a sr:btracção d.a Organizáção d.a FunçEo pdUlica-a esse controle e Ôirec -
,çEo se insere'na-figreg que esid contra o reforqo d.a diseÍpIina 9 da 5d1.do Paz"bir

;áo. Por enbéirdei'que'estos aspectos constituem a espínha dorsal- do Partido no Scc-
-i-1,6r1ô CeúLitd d.ecidíu lgualmenté, alraués da resoluç,Ío1 inôicd-Ios colno aspectos Í\rg

daaentals sobre'os quais deve recai.r o Movimento de Rectifi-cação.

4. §ntende'a.inda o Comitd, que as cdlulas devem responder ao apelo ]ançado pelo.car--
'' taz do §ecretdri-o da Rágiao, seguind.o os princípios e os objectivos nele apresenta

dos: fazer do Movimento de Rectiftcação um movimento Oe massa, "tfii... e auto-crí?
tica e educação comunistal fortalecer o Partido no Sector da Função p$Ufi-"t 

-._ 
ele-

,. vai-lhe a capacidade de cámbate; preparar a I ASSEMBLEIA DÀ ORed'NIZAÇltO COMUNISTA

DA FUNÇÃO fÚbffiCl, sem descurar-aà tarefas de direcção politica e de organização
das .massas da Função Pública.

.vrvA o MOvrltENTo DE RECTrrrcAçÃO mru.r,t ': '' ''- ' " '' l

FAGO SOBRE*O CAPITULACIONISMO 
-E 

O LIQUIDACIONISMO I

vrVA A I ASSEItsLEIA DA oncANlzAÇÃo-couuúÀin nn rUNçÃô PúBLICA !
" VTVA A OFENST/À POLÍTICAI VTVA O P.C.T.P. !

31 de Julho ,de L977 O COMITÉ DO PÀRTIDO
PARA À rUrtqÃo PITBLTCA



os DTRICENTES QUE coMETERAM
Enncs' GRAvfs DEVIM rAzER
/\ SUA AUTO - C R ITI CA

CNIIT 
^Z

áo

À cérul-a do rNE .-

Um movimento de reetificação é T*? lqta pofít:.ca; um gomfated"e'
classes "rr"r"ãiõuãor-mas 

Oão" ser dirigido, ler.uma-orlentação pre-
cisa,0biectivãÀ-ããii.',ioo*,a1vose.se§uirummétodo.

DevemOs acautelar-nos contra. a I'pol{tica tampãotf e contra osrrde

móniosdaconf.usãolleco1oca'f,II}.o-.íloSr,,+*ã-,;*ç
ta. de uniduoã*ã-ão É
ffim s re;ol-;c;E-
;ã;;;;ãoÃ-ããe1ementoãhesitantesecapitu1acj.onistas.

Um movimento de rectificaçao é sempre contra alguém e
'guma-ffi

A luta em cüqso começÔIi a agitar
eáo ê abal-ou a célu}a do INE o que e
J---

os prlmer-ros ffifÍcação,
recio, inteiramente o,oortuno e deve

"o sector, pôs em guaSda.l?- direc
evidenteúeãte uma"coisa bôq.' sã6
revela que esse movime4t ..e c?I

ser levado a bom termo.

Nãó escolhi ? secrg!ário 9?.cÉ}ra*?"do IlW,cggg=Sm alvo ao aca§o'
mas porque eniêndo que e u -
nante na dlreeção e porque não existem acaêosr gas classes, lutaje
classes e luta entre as duas ]-l4kigg.

Não levará essa linha à llquidaeão da cé}ula do -INE!

A cólu1a do INE e o secretário -vleram ver_ os cartazes e apressam

-se a rur"" ,rüá iãü"iaã,-t;;;"iàã"é " má' mas-
a conoprova*ao nr'.U . u *r*oT+
bons e que as dlvergencrãFíos assunffiT dem

ffiu, ár*ãÀtu", nem acumul-ar situações difíceis.
0 secretárlq e a cálula dc IruE Sos}?r.am que eu {iz9§99 ?=,!g{}esr
a-mas .ta nac concordaram-qge e-as mãnIfeHa

,-

ca tampão" comà não ajudava a céluIa e o áecretário a'deixarem o ata
tho do oportunlsmo e a enveredarem pela estrada da esquerda'

A célu1a do INE já não leune há várias semanas _por lnteira res-
porrsánitidade do seu secretárj-o e com a cobertura da linha dominante
na direcção do sector.

Estou convicto que qqta A.t malorla dos mem

b"o" -
íefã maioria dos quadros do lI\8.

Não é essa atitude qm*-g=nll=gtação de capitu-lacionlsmo?

dos
Não será isso abandonar qs lfatalhadolg§.--q-q@



.,
Nãc sera lsso àChincalhar a disci'lina comunlsta do nosso Partld.o

Ccmunista?:.,i,...i.i.-i'."
@o &nir+uu.ir paia à- oêsànerescênci3 pql-ítica s ideolé
sica dos ouuoTóã' 'i ' :
O--- -'--.r _.-'..-r..-_

- Aldrr-d" mais a eéIu1a do INE tem prestígio que advern do trabalho
po"itiio i"ãu,iiuadó 9 Qe t"iY"iãã ã;;rãt; ,iãú*.t.*po uma céIur-a reta-

:

iivamerrte consoiid ada .

0 secretário do INE achou injusto atacá-lo daquela
ú, luta entre as duas linbas nã9 se,Ç9Yg'"9eixaf 93 apontar os er-

ros e não se deve temer y as susce 1il-dad es r e endo sempre em

e, atlng].r a
da aná1ise,

forma.

unidade e o es-
do balanço1 daffiiça para §a.l.var o'doent

clarecimento 1oào1ógiôo através da 1uta,
crítica e auto-çrítica comunísta.

. . '/-'.'.
Só pode existir unidade solj-da na

canÇar-se a uhidade mediante a luta.

Acho extremamente. osi-tlv
r.ler. meditar sobre a..ac
a§ suas responsao]. ãdês-:d e

secretário

rectiflcação seja
era o secretario da

ÀLBERTO

:Í.

a e assum enamen eo seu pápeI
O SêC or.

bã§e' d:ôs prirrcíplos, só' podâ'a1

cer os
or;sg

do INE tenha vindo

o

sê- o seõretárIô" dô rNE'tfYe{-s-çera em comunista .d.e re co
seusffis,-Tazer úmâ auto-critica ser â. ver as causas e- dLs

@ corrigi--1os, encQntrar roaneira de sal-r as

5õ-G uma Cõ-f.sa boa, sera mqslnq ume te sa muLto ooa.

Não crelo
.dp -INE., _q9I!9

que o al-vo da
não achel que

o secietário da célula
cétula do MAP;

FOG0 SoBRE O CAPIIIUIACIONISIVI0 E 0,:IIQUIDACI0NISM0! -. --.:
.,

V{VA R..CNÍI.TCA E 4g1Q-CRÍTTCE COMUNISTAS!

.. ,.ru\i.q- *. lr§eÍlüNÀ- cOMUNrsrA !

YIVA 0 MOVIMENTO XE RECTIFÍc.tçÃo GE:RÀI - oüsar pensar; -ousar fa-
lar, ousar criticar, ousar tomar posição!

l-vt-vl, A cÉtutA Do- INEI
-. VÍv,q A f-A§SEI{BL,EIA-DA oRGANIzAÇÃG DA FUNÇã.ó prln::ICAI

VIVA O P.C.T.P. !

de Agosto de L977Lisboa,3



QUAL A AT'11UDE lsCSÇAC E PONÍC
DE VIST/\ QUE SE DEVE ADCI'TAR FACE

À coRRENTE CnPtTuLActcNlsTA
E

CARTAZ Ê§

L IQUIDACIC)NISTA
- § ATrHJlr, .A posrÇÃo n 0 poNro IE vrsrA DA. oLAssE opnnÁnr*"-I-Pq MAR

XISuO.TENINISI,IO DE ATACAR IIVTPL.ACAYEIMENTX AS TINUS,-AS OONCNTçõTS-

E os ldtolos REVlsroNrsrAS ?

smo, DA'colctlraçÃo E no oPoRTiJNrsMo ?
-OOU S. ÀIITiIDE DO I]BERAII

Se se adopta a primeira, repudiando, -ponto por ponto, me'dida por
medlda. a rrr.ãu "upitolucioqistã 

e liquidadora, o nosso Partido no sec

tor dos F.P. consoLldar-se-á e alargar-se-á.
Se se adopta a segunda via, temos que o'Partldo se enfraqueee, se

isola e sofrerá derrotas.

_Aqui reside â c|3ve=para a TeggLrl!ãg JúsI? dgs problemas'com que

,sedefrontaaoTgaWzaçaoeomunIstadar3onoS-
so sector da queõtão lóvantada pelo III Cap.. dàs'rVinte Questões na
Edificação do Partido").

I[o nosso sector ganhou razoável consistêncla a fi4h? da recusa às
t_a-r-çfaS centrals, noãeadamente a responsabilidade do trábalho sindi,-
ca1., esJa posiçã9., .a- deppeito da .susôepti-bi11dade que pode-ouüu*É-'';ero
ã*iio-s camãçàOà* á àOie"iiíação de fedãrallsta, é evidentemente'eEI s'r,

uroa .coLsa ma..

É igualmente uma colsa má que a susceptibilidade_pequgtc;burguesa
culmine-no silôncior râ atitude de flcar de fora da luta ideolÔglea.

Aquando das elqições para os corpos gerentes do_sindicato da I'.P.
a re,rrii-ão'do Comité áe Seôtor de 4 de Novembro decidiu, contaldo-aPe:
llas com a oposição lntransigente do camarada Quim do INE' atribuir -
-lhe a respõnsabilidade do trabalho sindleal-. Perante a sua recusa I

=iãiu*áiicà, a'companhada, a partir de ce.rta altura de um compl'eto si-
íê;;iã; 

-ã-*á"*u 
rêun:ião áeciãlu destacar 3 camaradas do corÉtd para a

fei-trrra de um oarbaz a afi:car n3,3ê18"

Esta decj-.1ão não foi l-evada à prátlca, e contra tal facto, a es-
querda nãc ousou levántar-Àu i*pfaãavelmente para defender a deeÍsáo 

,

tcmada.
À referida reunião não mais se seguiram outras reunlões do Comltá

no dàcurso de 2 meses, atarefada que estava uma grande parte dos seus
membros eom a lista de. frente, e outra parte eom o trabalho de propa-
ganda das etreições para as autarquias.

0 factc de c Comlté não reunir durante este tempo, a coberto ou
não daquelas deseulpas, é a material:-zaçá.o da linha anarco-sindicalis
ta, de que o partidõ náo é-p;;;i;õ tá", nada, e o qu? er.a preclso erã
reúnir óom a frenter êscondêndo assim aos quadros a luta no s.eu selo
trà"áou, '

Contra esta situação ousou erguer-se a esquerda através da afixa-^
ção dum cartaz na salà, após o Congressc de .Dezembro.

Durante a campanha de Fundos do Povo para o Jornal da Verdade o

*""rãiãii"-oá
lulqr que até aí tinha assumfiiõl



À luta fci travada no
dida-Tilaomada e leva

mIão --a quâl.'foi afi a na;sã]á; 0lSbapdonoÍ d'o Partrdo que a se-

seio do Gomj-té contra esta posição e uma me

ffiffi-"rrqeryqryrg
- = ã.-lãvou'o c ' ' --tãr]Emu..outra mê"didq - a decogguíÍ demonstçou, l-evou c Comit.e 2a -ad1aPhÉ4- - . --: .- t probleqe 

.dõEõ,re
ioear os:caúaradás dieSte ].{Ínisté'rio para res,olvsg p.-

+
§ã"ã-situação, a ''PoSiçãd que rleio a :deúionàtrar'''foi 'igua}nente ? d?, .
abandono do 

- partldô, tendo compareci-do " apren?s a uma: reEnião .do 
, 
Comite

à vindo ,nos, últimos..tempoç a algumas':seunj-ões alargadas do sector.
Ã^;;;;lÀjo+o oit,,anão .,,,ã. se ariástoü duiante aIáüns mêSéS, a'I1nhaõont"àtdisi, sit,rução quã. se ariãstoü dúÍant9 aIáüns mêSeS, a'I+nga ca

ulae:Lonlsta e ácionista venceu e so na rqll4aqe
--ir-a-

omt--te q e

f amarada. destacado do Comlte acompanng
_-Tl_r1aaorganrzaçãodol,tOp,.tarComoumoutrocamarada.*@
à""iâ;;Í; ;;gànização do @zarta pela or"€eglgesãlo .ge_Minlsterio das Finanças. Nesta mesma reunl.ao
ãtffiot,, tomar ,r*r tuação da célu1a do
ifVf , ãgravada pela linha eapitu1acionista e liquidacicnista de que-v}
;il;'r"E;;"Iãituoor o u"o "áã"ãiã"i-ã " 

ganhando bastante força pdr ir:-ã
de materializacáo da mesma linha no seio do Comité, consis.tente em nãc

tomar medid.as implacáveis, e reproduzindo-se cada vez mai-s nc sentldo
da liquldação da oqgantzaçác do- INE, tânto mais que essa deeisãÔr não
fol cdmunlõada à cóÍuta. A decisão consistiu'nâ destituição do seere-
iãi:-ã"ã-;";;; i-.,;ãã;-à'p"áiiãã ürnu reunião do secretariàdo do comité
;;;-; ã;iürá-oo ,twE'n; sãaiiãà'-'oà "rêso1uç-ão do problema do seer:etáriq.
Essa reuni-ão não foi efectuada at{ ao início do Movinnento de Rec,tifi-
cação, sendo quá o Secretariado já a tinha marcado para a semana que
agora se inicia.

-, A Secnetária da célula do Ministério do Comérclo e Turismo g?Irqi-
dera-sã pcrtadora desta tinfia, 

= lá que nãc ousgY =elgrler-se, Ie pudlando

ffiliquldadora que ela Propir
ponsave-]., poas que:

. - Após a I Conferência Regional, a cólula ai)enas fez uma reunlão,
a coteíto das tarefas centraiã da sua secretária.

A cé1ula.do MCI caracterlza-se pela sua fracà ligação às massa§t
e^exige por esse facto uma grande atenção .por parte da su? secretária
no seãtião de traçar planos cor:iectos e precisos que mobllizem osseus
membros. Quandc oüsou fazê-to, a célula na sua maioria mobilizoll-se.; ....' - Ncs úttimos tempos nãc o fez,
da maloria dos camaradas.

e o resultado foi a desmobillzação
j. ,

L'..: _r .i, 'j ' li ';:

-, - Materializou uma linha anarco-sindicalista, de dar grande imqog
tância ao trabalho slndicalr âc mesmc tempo que enveredou na via 'da

liquidaçãc Ou-ããíúrãl ;* *,rti,*r râ liquidaçao -Oo Partido, iá gue.a sua
àtituOe em relação à'organização do sectcr foi a, caracterizada iá aciâ
ma.

Em sumar ho ncsso seio existem dcis. desvics:
o das concepções federali'stas manifestadas pcr aqLleles que recu

sam as tarefas ceãirais a cobe,rto da atenção à'organizaçáo s.ob a sua
responsabilidade. ;

o outro, o daqueles que dando uma particular atenção às.tarefas
centrais, a eoberto des'se' facto, deseuram as tarefas da organização.

.g, experiênc,la demonstra .que se não for adoptad.a a atltude marxis-len1
ã:-*tã do combate implacáve} quer a um.quer a outro dos desvi-os, q PaI
tido se enfraque'ce, isol-a-se e sof rerá derrotas

vIvA' o }{OVIMENT0 DE RECTIFICAÇÃO GERAI! .'"
VTTru. A CNÍTiCA E AUTO-GRÍTICA"COilIUNJSTAS! .

JÚrrl - secretária da céIula do M.C.T.



CARTAZ 60

DfSvt/\B Ou NÃC A CRIINTAÇÃC D,A ACTU/ÀL
Ê/\58 DC MOV. RECT|FICAÇAC GERAL ?

A eélula do INE, reunida em 1 de Agosto de 1977, eom a presença
do vice-secretário do sector e mais dois camaradas do Secretariadot
em face da actual situação do Movlmento de Rectificação Geral em cur
sor e tendo como ordem áe trabalhos: rrAnálise da situação da organi-
zaçeo do Partido no fNE, à l:uz da. orlentação dada ao Movimento de Rec

iiiicaçao Geral em cursotr, anallsou e debáteu a situação da cálu1a 7
tendo como base os cartazes afixados na sa1a.

Ia diseussão travada, a célula chegou às seguintes conclusões:
r § céIula não reunia regularmente.
- Àctuava de forma expontaneista.
- Que apesar de vár1aà tentativas de -alguns eamaradas, em normal-i'zar

a vidã da eélula, a situação não só não se alterou como se agravou.
- nesllgou-se da vida das massas e do Partido, abandonando os traba-

thadoies do INE ao oportunismo dos UlPides e entrando no cami-nhoila
pactuação e de conciliação com a U-nha dominante na Direeção do sec
tor.

- Que em relação aos erros dc camqrada secretário, como directo re§Í
üo"*ã""1-por esta situaçãà na célula, concluiu ár.," esses erros têm
ãomo origêm manifest?Çõós pequeno-burguesa:_^ligiYiduallsta§rque fa
ce as responsabilidadés de'dirigente, o l-evaram à,cap1tu1ação'cr1:
ando dessê modo condlÇões para a degenerescência dos quadroÇ r que

a continuar levarla à liquidãção de uma célula, com a complacência da
linha dominante na direcção do sector.-
- Iiscordou alnda do facto de o Comité de qector ter tomado a me{ida

de demissãá-d;-=;;"ãtã"io-ãu.-.éÍür"; o" ,rao ter auscultado a célu-
Ia face a tal medlda, impedindo a célula de tomar posição sobre a

situação do seu secretário e só a ter transmitldo passadc um mes.

Face a estas conclusões a maiorla da céIula tomou inlcialmente
e ao fim de al-gumas horas de debate e perante o reconhecimento felto
pelo seu secreÍário dos erros g{aves apontados, a posiçãc de que a

ãestitulção prcposta pelo Comitó de Sector não seria a forma correc-
ta oue oórmllirla o dêsenvolvimento da luta entre as duas l1nhas no
Comité ã" Sector e o avanÇo do Movímento de Rectificaçãg GeraL em 9uI
so tLo sector, antes seria outra forma de aplicar a'tpolítica tampãorr.

A outra posição, discordando da proposta do Comité de Sectorpor
ter sido feitã há-um mês, considerava euer -agora s1ryr estavam cria -
das condições para a destitulção do secretário da cél-ula. Esta posi-
Ção defendla aindar Qú€ serla com a destituição, e, portantor como
riiilitante de base que o camarada secretário corrigiria os seus er-
ros.

A célula que na sua maloria defendia a prineira posição' acabou
por se vinculai a esta úttima.

A cé1ula do fNE, considerando em reunião posterior que!
1- A dlscussão não fol feita, dê facto à luz dos cattazesl
2- Que a discussão não foi travada na base dos pri-neípios gue devem o

rientar a actual fase do Movimento de Rectifi-cação Geral e o desen
volvÍmento da luta entre as duas linhas i

)- Que a resolução tomada, de demitir o camarada secretárlo, não foi
analisada profundamente.
PROPõE: UMÀ NOVA REÜNIÃo, ONDE SE.IA REEXAMINADA A SITUAÇÃO }Â CÉIg

IA }O INE E DO SEU SECRETÁR]o.
vIvA 0 MOVIMENI0 DE RECTTFTCAÇÃO GERAII
FOGO AO CAPITUIACIONISMO E AO IIQUI}ACIONISMO!
Írvl, a cnÍrrcA E Auto-cnÍtrca coMUNrsrAst
vÍvl, õ pôíil Lisboa, B de t'gosto/11 A cé1u1a do INE



CA RTA Z 7O

tfARA CONDUZTR A REVOLUÇAO 4\ VITCRIA
NAUM PARTIDC POLÍTICO Df Vf . APCIÁTT?.SE

JUSTEZA DA, SU/\ LtNt{A por_íftÇA ã NA
SCLIDEZ DA SUA, CRGANIZAÇÃO

(wrlo rsÉtuwc)
Depoj-s das tentativas falhadas para mudar a l1nha geral revolucl

onáriã-i;;Í"iá;ia ãã-"ã"ãã partido cônsubstanciadas nos-ataques p,élfE
dos do ienegado §anches e do renegado Crespo, a linha reaccionáriah-:.r
súã.á-"ãrrí*ãü o ataque na ientatiía de mudãr'o Partigo por dentro. -

Este ataque caraeteriza-sg pelo abandalhamento da disciplina de
Partido, pelo ehegar atrasado às-reuniões, pelo desprezo de balanços
e relatórios, pelõ boicote ao estudo do marxismo-leninismo, pe1a. não
apresentação'dê planos, pela ausência de reuniões dos órgãos do-Partl
dã;-p;iã-iüá"-à"' tá""ir"i po" 

""lações 
incorrectas enke camaradas,PE

1o'dêsprezo. p.ara com a venila militante do IUTA POPUIAR, pelg eqlraque-
cimento dos órgãos de direcção.

0 C0NGRESS0 DJr FUNDAÇÃO D0 PARTTDoI : :

o clRCUr,o. o PARTTD0! :'

0 espírito do círculo exlste alnda no Partldo; é o espontaneísmo,
o sectarlÀmo, o não apontar objectlvos concretos, a não marcação de
prazos, a não definição de fasá.s no desenvolvimento do prQcessor ? rÊo
ãivisaó de tarefas, á dificuldade de eolocar o homem cert'o no lugar
eerto.

A E}IFICAÇÃO DO PART]}O!

O M0T0R: A IUTA ENTRE AS DUAS I,I§84§!

o líovIMENTO DE RECTTFTCAÇÃo GEE4U-
'-J

Movimento de Rectlficação é a onda tumultuosa
ãonciliação, qo" transiorma o pânlano da,ttTtaz

----I---, -l--- t _t, .

da luta, cui? condição principal- e a 311e3913:áffisar crlticar, ousar agir.

0 êI,vo !

A linha direitistar er€ ataca a vi.da de Partidora discipllna de
partido, que perslste nos 

-métodos do círculor QUê enfraquece os órg§as
de Direcção.

que rompe o di.-
podreff no mar a-
Õúsar pensarr oü

OS OBJECTIVOS!

Iemarcar as duas linhas,
quadros, preparar as condições

erguea a. esquerda, uni-Ia,à maioria dos
para novas e maiores vitorias.

que da
itad o



Na fase actual e" dePois da luta
tor, criaram-se as condiçÕes para que
menÍo de Rectlfieação.no seôtor.

AS FASES ;

A fase actual do Movimento de Rectiflcação Geral caracteriza-se
pela incremeni;ôãã àas- tomããã. oã pãsiçáo, pàr" dlnanização da críti-
ca e auro-cr1iiõá e não pela tomadà de-medidas admlnistrativas,

A DrREcÇã.q

MOVTMENTO

A CÉIUIA

o Que o Movlmento
da se êrgar Qüê ouse
medidas para alterar

VIVA

vrva
YTVA

VIVA

DO M0YIMENTO DE RECTTFT0AÇÃo GERAI'"'
travada no seÍo do Comité de Sec";;i;-ã"ãáo póu*t dirisir. o Mor{

,0

E

DE nncrrFrcAÇÃo, o coMrrÉ np sECfoR

DO INE

Que se passa com a célula do rNE?

À linha burgu.esa, anti-partidor-atacou forte na célu1a do' INE,
consubstanciada no seu "u"rãtã";;:-À'tintra 

pregominante dc' comité foi
a de conciliação com aqüet;"i;"d, ígt§ nunôa levou à prái:-ea qualqr'rer

medida para,rit""rr a Jituãçáã ry célula do INE e é justamelte quando

se inieia o*u-óã*pãnrra ae "àãtiri"ação 
que se tor[a uma medida adminj-s

de RectifÍcação entre nessa célu1a,,.gue a esquel
iÀ*ãt posiçãór Qü€ ousq levar à prátlca todas as
a actuãl situação.

0

0

Â

0

M0vrr\mNrb lu RECITFTCAÇÃ0 GERÀI!

ESTU}O }O MÀRXISMO-I,ENINISMO !

VTDA E }ISCIPIINA DE PARTIDO!

PARTIDO! iIIVA O P.C.f'P.!

GÜIIHER}M



C ARTAZ I

TR/\NSFORMAR A
./

NUM ORGAO DE

cÉluln Dc MElc
DIRECÇÃO

Hoje havia uma Reunião ãs 1BH3Om: para ser dado eonhecimento ã

C6fufa"ãà-"it"ãôãã "os órganisrnos eent::ais para os quais o Govenno

projecta uma reestrutur^açao, e sen tnaç"á-o..ã.nlen?-ptr" a C61u1a diri
gin ess4 importante luta que Se preve no rylanlsterl-o.

A Reunião era patla sen feita, aquir Dâ Sede Regional' São 19H15

e não ã"fã-*",is nenhum camarada do-MEIC nem qualquer notÍcia 1á em '
baixo, a avisan de alguma alteração.

Esta situação por ser caractenÍsticg * exponho.Assim como, devo

conf.sãájio-ã *iift" àtituae liberal, sectária e dogmãtica.

Penso que ontern a questão da mancação da.Reunião foi bastante
discutidao "á!-o"ã^ã--,'ã"á"o; 

não existe á pon isso neste momento ju1-
go que se esta a por em primeiro lugar os ássuntos e inte::esses pes

ão"iu e que s" *"i',ifesta de noço umà.gnande falta de-cuidado para com

áã- qúaan,is e para com as ,massas, assim como de .não :: esta:: a ver as

boas pnespectavas que-a ornecção dessa luta podená tnpzer pal?a o Par-
tidoeparaaRevoluçao.

- Viva a crÍtica e auto-cr"ítica comunista!

Fogo sobne a capitulação e liquidação!

-'Viua o Movirnento dei Rectifiçáção-Genal!

Viva o PCTP!

João
c6tuta do MErc



A LI.NH/tr BUR.GUüSA SIRA
sE c5 DI?QS CUSARI
I3ENS/ÀR IIALAR CrcI T I CAR

TCM/\R PQS tÇAC

Em primeiro lugar queria-me autocriticar por não ter ainda tomado posição príbfi-
ca face ao Movjmento de Rectificação em curso" Objectivamen'oe fiz o jogo da facgâo
tanrpão.

0 Movimento de Rectificação Geral lançad.o pelo Plano do Sector e pelo carLaz do
camarad"a Tond"z., tinha eomo objectivos, a d,efesa da linha burguesa e o ataque ao Palt!
do, porque escondendo a existência d"e duas linhas, pretendê'que a luta não se trave,
eotre as duas, mas sim entre organi.zações, d igualmente um atague ao marxisno-leniniÊ
mo, por defender a concepção metafísica do nrundo.

Portanior, a via que o cartaz que o camarada Tornd"z defcnde para a rectificagâo é
a-via da dirçita.. Com o cartaz do camarada Alberto, foi introd.uzida na nossa organizg
ção r:rna outra via para a rectificaçâo, a via proletdriê, E se na aIüura em qüe o P1a-
áo, foi- apr.ovado a es,íl'Jerdanãs ousoú levantar-se no Conritd, ficàndo-se apena§-,p61', dÍ-
zer que o aparecimento do Plano era uma vitdria, hoje a esquerda tem uha bandeira pa-
t'a o Movimento de Bectificaçâo Gera1, a bandej-ra de luta contra a linha burguesa, nas
süas diversas manj.festações, no entanto a direita, como d evidgnte, contínua a defen-
dêr a via inicial.
,' ea.Paraqeot&vimehtode RectifÍcação Geral atinja os seus objectivos, d preciso que

os quadros, em espeeial os de direóqão, ousem pensar com a sua prdpria cabeça, ousem

levantar. g ta.mpão e tomem posiçâo sem recear crit:i-car'ou ser criticado, Se isso for
feito se,nd desferido um funportánte golpe na linha burguesa, que tem feito todos os es
for,'qos para impedÍr que o Movimento de Rectificação Geral se faça, porque receia ser
desmascarada pelos rquadros) esse alids tem sido sempre o seu procedimento, combatendo
a luta entre as d.uas lirúas, tentando impedir que a minoria erryresá sse os seus pon -
tos de vista u!"ilizando nas reuniões, nãô o mdtodo da persuassão, peio raciocÍniormas
sim a "forqa'? da'dua posiqâo ou da sua'rgrande bagagem" tedrica.

Para que o Movimento de Rectificação Geral possa atingir os seus objecti-vos, é.

preci-so que seja feito um criterioso balanço do nosso trabalho, particularmente após
a Fundação do Partido, que deve Êer a resposia a estas e outras questões; ,'

a linha do Partido nâo foi sufirientemente aplÍcada no nosso Sector?

o PLANO AfiIUAL ficou à porta da nossa sala?

oSecretariadodaFracção§indica1aj-ndanãofoier3iio].
o nosso §ector não acompanhou o ritmo do crescimento do Partido?

r Porque d que as cdluJ-as nâo têm uma vida regular e as cdlulas do INE, CML e MOP che
garam ao estado de desagregaçâo em que hoje se encontram? Serd q':': isso se deve apg
nas à posiçâo dos secretdri-os, ou não brd sido porque essa posição teve cobertura
no seio d.o Cornitd?

+ Particularmente no caso do IlE, porque d qre quando o secretdrio dei-xou de vir à Se

de e atacou a vida aa cdlula, não foi destituído e o foi apenas dentro do Movimenio
de Rectificação Gerál?

* Que frutos retirdmo's para o Partido, do trabalho do Sindicato de Massas e da campa-
nha eleitoral para a Direcção do Si-ndicato?

+ Porque d que o Partido não dirigiu a 'rFrente Única" na li-sta para a Direcqão?

+ Porque d que durante o processo de eleições o Depa.rtamento Sindical foi ignorado?

CNR TA T

aÇÂ
ISCLAD,A.
LIVANTAR -S8.,

* Porque d que

+ Porque d que

+ Porque d que

+ Porque d que



rF

:
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Porque d qu.-u o.Comitd,de, Sector não reuniil durantà''-,os 2. meâes..das eleições?

Nã-o.terá sido porque a linha dominante'foi a anarÇoasindicalisila?i; ,'

Porque d que se tem verificado por parte dos quadros, um enfTaquecime-Írto progres-
sivô nal.ido " no espírito de'Pârtiào, um não respeiio pelo centra].isrno, os mais
variados atentados L aisciplina de Fartido, um deso-r'dOitq no drgão de'direcçãorno
Coraitd de Sector?

+ Nao
ci

çao

serd porque a esquerda d ainda fraca no Com:iíd e a direita conseguiu unir a

o centro, po"* pod"r ter forqa para aplicar a sua linha reacciondria de destru!
do Partido?

A prova de que a lÍnha burguesa não dejxou de exi-stir, sd porque houve
um apoio "unâninôÍ ao cartaz do camarad.a Albertorsão estes 2 exemplos:

1. As eleições para a C.M.L. s5o em Novembro deste ano, sendo que num Plendrio foi
propostó, ma! não votado, que as listas qeriam entregues atd Setembro. Sas a di
recção tinha poderes para marcar a data da entrega das listas e marcou-a para o

dia 23/s.
A posiçâo da linkra burguesa aqui-, foi a de esconder ao Comitd de Sector e ao De

' partamento sindical, a realização das eleições e desaparecer para evitar ser o-
. brigado a apresentar U-sta.

Posição essa que d exactamente a mesma que o secretdrio do Sector assumiu, pois
ao ter conhecimento d^a urgência na entrega da lista, no dia l8rnão procurou sa-
.ber em que dia d que de fãcto ela tinha qr" s"r entregue, nâo procurou o secretd
rj-o da O.M.L. para apurar responsabilidades e não fez porque sabe que, como res
ponsavel do Sector, ta,nrbdm d responsavel por esta derrota. polÍti-ca.. Não o fez
porque estão de acordo que nem sequer apresentemos lista num,Sindicatq onde esti
vdmos na Dlrecção.

2. Na úttima reunião do Comitd de Sector, foi decidido por & votos contra 2, que o

camarada Zé, vice-secretdrio do §ector, não podia dirigir a luta pela reintegra-
ção dos camáradas suspensos do Matadouro, porque como tilüa vindo de fdrias enão
estava na reunião, depois poderi-a levantar problemas por ter sÍdo tomada a deci-
são na sua ausência.
Ú esta a noçâo que a linha burguesa'tem de centralismo democrCtico.

VIVA O MOVI}&I\TIO DE RECT1FICÀ60 C'ERALI

F0G0 §OBaE A LII\IHA BURG{IESA, A}'IARC0-STNDICALISTA

CAPITUi,ACIONISTA E LIQUIDACIONISTA I

vrvÀ A r Àssm{BlErA DA ORGÀNIZAÇÃo COMUNISTA DÀ ruNÇÃO PÚBLTCA!

VTVA O P.C.T.P. !

AIüA

(u.8. )

Lisboa, 25/s/7?


