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Realizou-se no dia 29 de Agosto,a reuni.ão do Sêcretâtiado Regional com o CotrlitÉ

da Função Püblica, sessão dê t!ábálho integrâala no eetual }Íovimê[to de Reclificação

eú cutao nâ Região. Ésta reunião insere_Ée igualmente no conjuÍlto de teuniões que a

direcção regioral lêvos á efeito com os organisatoe e orgaflizaçõê8 directameíte dePen

dêntes do cofiitÉ Regional. Por oütro lado,essa reunião iÍltegreva-se llo aclual Movi _

nleíto de Bêctifícsção eB curso ío aeclor, iniciado e dirigido por esse Conlité do Pet

tido.

A reunião sprecioü, dêbateu e diâcutiu o "Relat6rio Sucinto da Activida

de da organiaação Cohunista da Êunção Piblicâ desde o congtesso de De-

zeúblo", docuf,ento que escemoteia o ba1âÍtço gelê1 da vida do Partído ,

qúe oEite os pticipais erros e desvios verificado§ ío no6§o ttâbe1ho e

qúê impediu §! sério aPlofundaoento daB questões conttoveÍsaE e da§ di-
velgêncíasr iopedindo dessê forná o êsclarecieento dos plob1eúas 6usci-

tado8, a uflidade IIa hasê da luta e dos PrincÍpioe, âB formá8 de resol -
ver as contradiçõeB, a6 dificuldâdes coh que sê defroota a nossa O!8eni

zação Couunisra dâ I'unção Píblice.

o I'le1st6rio" expressa a polÍtiea da capitulsção' o estilo dos liberei§
e a sctuação do8 liquidácionistas, foi objecto de viva deníncia da maio

riá, consÍdêtádo básicanente êrrado e por coflseguinte rej;itádo pelo Se

creteriado Rê8ioíel ê pelo cooit6 de runção Píb1ica.

A reuaião eceitou pot msioÍi.a a proposta do secretâriado RegioÍral dê

suspensão ilo caÍraraala folrás das ftíções dê 6ecre!ãrio da Organização Co

Eudiatá dá FuDção ?ública até à I Alsembleiá da organização a Íeê7izsr

âtÉ so fiE do aÃo.

Esta nedidê discipl.inat quê flão obteve a unEnididaale no seio Ao cornité

do Partido para ea§e sectorr é u[e ledida justa, oPortuna, q{re asaente

elt gtÉrvêÉ etroÊ dê 1iÍha polÍtica, de métodos e estilo de trabalho ê,da

conclusão de que o secretário desta olgaoização era lree condições ectu-

ai6 o principel obstácu1o à revoluciooarização da ditecção, âo llovinên-

to de RectiIícação cerâ1 eú curso ê à Êdificeção duDá forte, coesâe bêlo

1i8adá ã6 lrsssâs orgenização pârtidãria.

O Secretariado Rê8ionâ1 trsllsfere para a I Âssefibleia e para a diteeção

do Partido ô êxallê dêfiÍritivo alos méritos e dse insuÍiciêocias vetifica
al6B no6 últinos oeses no trabal'ho de ditecção dô caúaÍade 3ecretãrio'

1,

3. EtrÊeíde a direcção regiona!. que o§ ProbleDá§ que afectâm a nossa Orgatri-

zação da Função Púb1ice são problêmas polÍticos, ideol6gicos e de orgaú

zação e que devern resolver_6€ pelo uÉtodo dê 1utÂ entre a§ dues linhas t

tendo collo êixo a lutá de classe6' a linha e a tÉcticâ do PaEtido, a6 o-

rientações e os planos regionais,



a

Sendo a organização da Íutção Pública ulo de6tácafteoto do Partido' está -
ve1 e telativanentê áfltigo que tÍavou graídes lutas PolÍticas tlo seio da

&ágse doô funcionários píblico§ de§de o 25 de ÀbÍi1 ató à actual luta pe

la cofltratação, pelo isolsoe$to e expulôão dos eocial-faecigtâ§ do 5êu

siodicato, âo ltregflo te$po quêrno seu in!êrior, lrevou prÔIongadàs luta6

eÍtre es düas 1ínhas. A prideira,contrá as concêpçães de organização ara-r

quistltB quê pletêndia$ súbstiEuir 3s cé1u1e6 comunistas poÍ btigada6 de

Propâ8ânila; a seguüdâ, cootra o dogoati§fio e Ô 6ectariglro ê,a terceirá,4
actual luta elE cutso' contra a capitulação, o liberalisaro e os liquida -
dorês,

Eú caila uma de3sas lutas entÍe as alua6 linhag, ê orgaÁização tefotçou -
_ser os quêdros teEpelâram-Be e apleoderaE a diatinguir,o oarxismo do te

visiouismo e,a influêneia do Paltido cresceu no eeio da nassa da Função

Púb1ice,

0 Secrêlariádo Regiofial úaBifestá confisnça ná esn48ádola &aiotia dos

quailios e ênteide qüe a ectual 1ut4 conlra os dileitiBtas deve inteflsifi
cat_se' aleve aêr levaala até ao fiír, ileve sêr lÍgada êos proble á6 Po1Íti
cos e táêticos quê se põefl ã clasae e deve ser otientêdê e têr cono obje

ctivo a realização ale l Assembleia da organização da Função Píb1icâ' ver

dadeire confêtê.rcÍâ do secüor e or:gão loberano pára aPreciar o trabalho

reâlizado, alêcidir dâs questõee controversas, pronÚnciar-se sobrê a vldá

e a actividáde dos seus ditige[tes, ê1egeÍ o Co$i.tã do Pertido, indieer o

rutp, traçêt aa Ealefa§ fulutâs e oarcat os objêctivos quê pelBitam trâÍ§

foft0ar o no6so pequeno Partido Corllrnista, íuú fortê' influente e Srande

Porlido CoEún.i6ta entÍê oÉ Dilhâres de trabalhadoÍes da Fuoção Púb1icê.

A I A5§e&b1eie da &gaoização obedecê aos princípios do ceÍrtra1í6úo deso

crático e norteia-se pelos Estatuto6. o secretarisdo Regional indica a 29

qüinzeía ile Dezêsblo para á süa reálizáção, 6eodo oB seus delegadoe elei
tos en todas as cÉ1u1as de bese e na ptoporção dê I Pâra 2 oilitantes.

4. o secreEariado Regional decidiu prôpor e o Conité da Função Pública acei-

tou a constituição da Conissão orgâtiEaalorã da I A.seúblêiE da ruação Pí-

Llica, coÍrstiluídâ pelos seguintee catlaÍadaB: 26 (vice-§ecretãrio da Orga

aização) i Jí1ia (nenbro do Comitã do Partido); Câr'!.os (seobÍo do Cooit6 do

Partidô) i Ane (EehbÍo do Conité do Partido); Guilheroe (úêebro do cobité

do Pertido); Àlgusto (vice-sectêlãrio dâ célula do INE) e Rita (!ÉlÍbro da

cãlu1â do l"Erc),

E6ta coüissão êstã directa$ente subotdioada ao comit6 do secto. e prêstâ

coatas à direcção regional.



5, o SecretêtiÂdo Regional indicou o catr|ârâda Zá, vice_secretário pera assu-

mir todas as responsabilidades da direcção, otganização ê contlolê do sec

tor até à I Âssesblêia da fünção Púb1ica.

6. o secretariado Regional condeiou a iEcapÊci'laile dâ actuêl direcção de so_

lucioíar de acordo côm os ptincÍpios ê Ía bese 
'lo 

ceÍttrêlisÚo deoocrãtico

o probletEa dá eã1u1a do rNE.

O Secretêtiedo Regional couclenou E foroâ áíti-eÉtetutária e Eolpista qüe

levou eo afa6taDento do secretátio dessa céLulâ, indepêfldeíte[Énte doB et

ros e ilesvios úâ[ifestados no trabalho Po! es§e caeârâdâ'

o. §ecretetiáilo Regional decidiu prôpor e o coEitê da lunção tíblica acei-

toü que o secretário dê céluls do INE rêtome o seu lugar de Eer0bto efêctj

vo do Comité e que fique sob "oboervsção" atã ã 1 Ás6eÍrb1êia da Função Pí

b1ica.

o secÍeteriado Regíona1 decidi.u aioda prôpor e o Cornité dã Função Píb1ica

aceitou s .ooptação iúêdiatê do vice_gecretátio ds cé1u14 do INE' cáÍoará-

ala ÀuBusto para o Comité de Sector,

À teunião procêileü a un profundo e vivo balánço do Movibênto de Rectifica

ção en curso. Consiilerou que esle uovioeoto era ulaâ üeceggidede do deseÍi-

volvineato <la orgaoização, deu jã os seus primeiros fruto6 o's cárece du-

aa direcção firme, oadürá e eeclarecida.

Â reunião eonsiderou qúe foi têrdinadá a primeira fase do Movi[e[to de Rec

tiÍicação. o secte!âriado Regionsl, indicou o Eêâ de SeteDbro, cqtro a 6eBun

de fase, coÃsubstaflci4alâ na luta pela cortecção dos pricipais ertoe e des-

víos nánifestados nos alonÍnios da po1ítica e da tãcticá do ?artido' nos

métocloe de direeção e trabsllto, no estilo revoluciÔíãrio e Íre vida de Par

tido, ná ê.luêação e formação do6 quaalto§, ío e1alSamelto e na coísolida -

ção das noosas cê1ulae de base, Írês qúestões ale orgaoização e de ligação

ãs massee.

ale toila á organizeção du _

Iúts, 0e crÍticâ ê í6 rec

Considerou igualnenle,úna terceira fase,conpreendida aos ue§es dê oulubro

e NüveÍÁbro tendo cono ceÍltto de grsvidade a aplieação da táctica Ao ?arti

do e a lutâ de oasses nô seclor, párticulerbêate a luts êE cutso pêle con

tEatâção colectiva.

E con6iderou finelsente,á quarta fase'que decorrerá no rnôs de Dezeúbro'no

balânço a efectüar, na eLeição ilos delegaalos, na discussão e debete dos

ilocumeotos e rê1at6rios ã r Às§enbleiâ da organização ds lunção Píblica'

considerou portênlo, -que o centro de gràvidade

lante este perÍodo é o efipenhanenlo a fu§do ne

tificação.



4.

o sêcretâtiãdo Regional consiilelou que a Íectificação eu curso ê a§ suaa

ú1têriores etapas necessitao de uma direcção estreita e flexÍvel, que de

ve §er â§seguredâ pelo co$ité do Pertido.

Esta rectificâção qüe vi6a elever a cspacidsde dirígente da nossa orSani_

zação ê enraizã-lê junto ila flasáq dos trabalhadores, á uoa luta polÍtica
extrêEaoênle dutâ e prolollgadê, ênt!ê as dlras ].iflhas e a6 duas c1áEses e

ê necessãrianeate contrâ â1guém. Em prioeiro lugar contra squê1ê Pu[hedo

<le rerponsáveis que ccmeterân erros graves, que Ãão Podefi coatinuel ert pac

tos de direcção oü não fizeror â sua eutocÍÍtica, nêú deraü plovas de se

podêreu corri8ir,setl ser ooütros ltrgsres de nenoÍ re§Po$3abilidade.

Por iÉso eítendeu'a rêunião,que dê1ia o conité do Partidô no Ínai6 curto

êêpaço ale rempo elaborai "As 0RTENTAçõES BÃs1cÁs PÂrÁ A REcTrFIcAG.o \A

oRGANIZAçÃO CO!.ru§rsTÀ DA n'lrso PÍiBLrcÀr'.

coíriderou,que á 6u6peísão do actual §ecretário,Ílão altere no $ofieflto ac-

tuê1 oe âlvos da reecificação,que são contra o cap itulacioai eao, o libe -
rÂlisDo e a Liquidação ê,íão contra este ou aquele dirisente, eête ou a _

quêle collitá, estâ ou âquêla cã1u1a.

Coflsideiou iguâhieflte que a mas8e dos quadros deve êstêr de sobrêavi3o

colltr] os desvios que poesam eurgir nas actuais circunstânciae, esPêcial-

Dentê cootla aqueles que ptetendêú â pretexto da t'1uta dâ6 ua§6as" e da

"contlatação colectiva" negêr e substinâr a necêssidede e a utgência do

lÍovinrento dê Reetificação oü o outro desvio, daquelêa que a p.etexto do

Xovíoenco de Rect i ficação ,afâs tar o Partido da6 úassas, Ílão cuidae das sú

ês lutas, de esiabelecer uúa tãcticâ jlrÉle' desligaÍrdo a66iú á rectifica-
ção do movioento prático.

LEVÁR A RECIIFICÂçÃO ÀTÉ AO FrM :

FOEO SO§RE O CÀ?I?I'LÂCÍÓNISMO : VÍVÀ A LINEÀ CERÀL I

rOCO SOBSE O LIBERÁI,ISMO I VIVÀ O ESTILO PROISTÃRIO I

F0c0 SoBRE 0s LIQüIDÁDORES : VlVÀ O PÀRTIDO CoUIINISTA :

vrvA A oRGÀNrz.{çÃo DÀ. FrrNçÃo púptrcÀ :

vlvÂ À I ASSEMBLEIA DA ORGÁNIZÁ60 COMUNISTÀ

,A FLTN6O P6BLICA :

Iisboa, 29 de Agosto dê 1977
o secretâriedo do conitÉ ReSioís1


