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1. INTAOIU§ÃO

0s problemas ppr que passa desde aI§um tempo a esta parte, a organização Í-,o
ca1 do' Seatorexigem da parte de todos os quadroà clo Éartiáo militanteÀ dã
0rganização, uma tomad.a de posição f irme ãm ilefeÉa d,a lj.nha revolucionáriaproletária contra.a linha da capitulação e da liquÍdação, contra a linha da
queles quç face às d.ificuldades, à falta ae perspectivàs, face à situaçãoêã
eqailÍbrio entre as duas classes fundamentais da socieclade - a classe ope-
rária e a burguesia - entenclem que não há nada a fazer e baixam os braçoã,
abandonand,o a classe operária e o povo às mãos do,s seus inimigoer particu -larmente os revisionistas e se demite de cumprir ir tarefa hisióri"á qoe ca-
be aos comunistas e ao seu Partido: lutar sem tróguas sob quaisquer ãondi -
çÇes por levar a Revolução até ao fim.
A responsabilidade da situação actual da Organízaçào Local do Beato d,eve ser
imputada a uma linha política que existe em tod.as as organizações do parti-
do e é errad.o considerar que.ste ou aquele quadro que ãomet"ú emos 6 o ú-nico respEreóve1. §e assim não procederr,los travaremos uma luta fora das cLasses, entre pessoas, abandonaremos o.combate principal que temos que travare o§ pontos de vista da capitulação e.d.a liqúiAaçaã encontrârão cá*po fér -til para germinar. Devemos, na luta a travai, ter em conta o ensinanento do
camarada Mao Tsétung:

o..tr4o exame d.as questões relativas à histórla do parti.dordevemos concentrar a nos§a atenção não sobre as responsabilrdades pessoais de certo*á
maradase II)âs sobre a anáIise das cirounstâncias em que os erros foraui ci
metidos. Sobre o que eram êsses erros, suas orJ-gens sociais, hnst6ricas-\.e ídeológicas; há que proceder segundo o prÍncÍpio de rtj.rar 1ições doserros passados para evi.tar erros no futuro e tratar a doença para salvar
o.doente!r. a f5.m de atd.ngir-se o duplo objectivo de esclare.eimento ideo-
1ógÍco e unidade entre oã cauaradadi.

Assim, o nosso objectivo deve se.r o d.e levantar os problenas, de estud.á-Ios
criteriosamente à luz da luta de elasses e d.a linha polÍtiea do partidorconr
preender as raízes dos eros ocometidos, caracterizar a linha a que. *ao áeri
dos e tragar uma elala linha de demarcação entre o justo e o err-ado de forl
ma a que a luta se trave em baseg correctas e e1s seja de facto o motor d,o
desenvolvimento d.o Partido e da resorução dos problemas.
T?9?. os proble*3" p?{"m ser resolvidos desde que seja aplicada a linha . pg
Iitica d.o nosso Partido.
Â cliscussão a travar ea', t'orno dos probleraas do Partido no Beato deve ser amplaristo é, deve entolver todos os quadros da OrganÍzação Local e deve ""iprofunda: não se trata de verificar a existência tle eruos, mas sim, de oa -racterizá-1 os, de corapreender porque f oran co.metidos, a qr"re classe corxes. -
pond.em e d.eve abrir perspectivas no sentido da sua rectificação. À dicussão
dos problemas do Beatp, deve ter como questão central !

'r0omo pôOe o Comité Local do Beato, que desenvolveu um trabalho de VAN

§y+lPA em vários campos de actividade ao pattido, CEEGAR I ãitúaçfo ãE
TUAI,?

A dÍsoussão era luta devem servir pa,ra responder a outras questões, couro se
jam:

1. QUAI O PAPEI, }A CTASSE OPURÁAIA NA REVOTUÇÃO E NO COMITÉ LOCAL
DO BEATO?

2. qUffi O PAPEI NO ESTÜDO DO IViARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO NA E}IFI-
cAÇÃo Do PARrrDo?

1. A SITUÂÇ[0" lctUal
. sE DO PARtID0, 0U

DO COMIBÉ TOCAL NO BEABó IEíE-SN A UMÀ CRT-
É }A M]SPONSABI],IIADd DE UMA LINBA ERnADA?



m. 0 P4r§r, pÀ 0[a6qE o?EEll4IA NA E]IFICAÇÃO ]0 pmrmo 
.

PS6dominou durante muito tempo no ComLtó Local do Beato una linha que Ê,êm-
pre d.esprezou a classe operár'ia como a classe mais oonsequentemente revolu
cionária da socied.ad.e e a única que pode uriir em torno de si outras olsseí
e dirigi-Ias à Vitória na Bevolução Denocrática e Popular.
0 Partid.o Comunista é o Pa.rtid.o de uma classe, da elasse operária.

rr0 Partido-ensina Estalíne-tem que ser, sobretudo, o destacâ-
mento de vanguard.a d.a classe operária. O Partid.o tem que in-

. corporar nas suas fileiras todos os melhores elenentos da clgq_
9e' operária assimilax a sua experiênci-a, o seu espírito re-
volucionário, a sua devoção infinita à causa do proletariadotr.

Üng das principais fraquezas do Conité local d.o Seato -fol, .e ,continua:alnd.a
a àer, a nosria organização nas fábricasrentre os operários, particularmente
na§ grandes fábricas-caso da SNSrtrMBP,Portugal&goIÚniasrManuienção Militar-
-que soman vários milhares e ond.e o nosso trabalho não se ,desenvolveu ape-
na§ porque a linha dorninante se opôs a isso eonsid.erando existir umaq,c:ürati
ção antagónica entre o trabalho ra fábriea e o trabalho na freguesia, ou
seja, para essa linha oportunÍsta não ó classe clerária que el.irig:e as outras
classes e camad.as de classe gue constituem o povo, mas ao contrário. E as-
sim nega totalmente o papel de vangqarda da classe operária na Bevolução.
Ie facto contráriamente ao gue d.efendem os populistas, não existe na actual
etapa da Revolugão Portuguesa nenhuna contradição esseneial entre os inte-
reÉses dos operários e os interegses das outras camadas do povo, Por isso
tarobén naaa àpõe o trabal-ho revoluclonário entre a classe 6is que tudo pro
duaem e nada têm-os operários-e a trabalho do Partido nas freguesias e bafu
ros populare§.Se existe uma relação dialóctica entre estas dl,ierentes freg-
tes do trabalho do Partid.orporque não serviu o trabalho avançado realizad.o
en Marvila e no Beato para organízay a SNS ou a Manutenção?
Precisamente porque essa linha oportuni.sta se opõe a que os operários assu
nau d.entro do Partlclo e na Bevolução o seu papel histórico que mais nenhuna
elasse pode cumprir.
Essa 6 a razá"o _porquê estand.o o Partldo organizado por exemplo na Portugal
&êo16nlas há vários anos o orgão de direeçáo-o Com:.ié t,ocal-nunca tomou me
d"idas parâ que se desser.n aí passos em frente assim oomo nunca discutiu a
fundo os problemas das fábricas.
As células de base, e de entre elas às. cá1tIas d.as fábricas, §ão os pilares
d'o Partid'o.Sêndo a classe operária das grand.es fábricas a mais consef,uentee a mai§ firme porque é a nais explorada e a base de toda'a riqueza, as cé-
lu1as d.e base operárÍa§ são também as mais sólid.as e mais estáveis.'
Pelo contrário nas fregnesias as célu1as tlo Partido enquadram qm conjunto
de oütros eLementce revolucionários d.o povo originários d.e outras clásses.Esta'é a raaão porque os reflexos das oscilaçõeã aas classes hesitantes da
sociedade, particularmente da pequena burguesia, se fazem eentir nais nes-tas d.o que naquelas.

A fraqueza da organiz. e d.o trabatho clo Partido nas fábricas do Beato e o
enfragueol-mento nomentâneo do trabalho nas freguesias é u-ma das causas da
actuaL situação de grande gravidade do comité Local do Beato.

rrr. sEn{ TEoqIs RE'1i0{,UCrpNÁn-rA NÃO HÁ MoVTMENTO RgLo}gCroNÁRrO

0 Partido definiu no início do ano de lpJs e consagrou no seu Fl-ano Anual
d,e Ed,íficaQão, o Estud.o do Volume V das Obras Escolhidas do canarada Mao-
-Tsé-Tung como base de toda a consolidação dc Partid.o, consid.erando ê corl-
solid.ação ideoldgica oomo a base.



I _ qr{ica do Conitó Looal do Beato nesta rnatéria é completanente distinta.0 Estucto no oírgão não se desenvoliieü e foi posteri.or*"rrl" llquidado, ae cé
1u1as de base não estudaram er conbequentemànte a massa dos quadros'não e§vou a §ua capacidade ideológica e às organizações do Partido faltou o cimôn
!9 rara que se transformassem en fortalezas iÀexpugnáveis à corruBção daldeologia burguesa. 0 comit6 Local não se transfãrãoo num Jrgãã-ãã'ãi"""go
de base do Partido e d,as massas e as e6lulas desligarêrn-sê gradualmente
d.as lut as .
Predominou o praticismo q o eni:'lrisrno, isto é, o desprezo pela teoria e adefesa de que ia r'rática é tudoit.
Não basta estarmos ligad,os às massas ou estar nos seus drgãos é preciso gue
a nossa actividad,e revolucionária seja orientad.a pelo guiá par, á acção qleé a linha d.o Partido e o Marxismo-LeÃinismo-Maoísào. lã corrir:árii, "àir*ã"no revieionisrao ê no oportunismo e o nosso trabalho não servirá oá irrt"reu-
.ses do Partldo, da§ massas e d.a Bevolução mas os interesses da burgueela e
da contra-rsrrrylucão.Por outro lado o hão terem sido formad.os quadros explica, por um 1ad.o e eucerta med.iôa, a fraqueza d.a organização ê por outro levou á que algurnas 1es§oas nonopolizassem todo o trabalho d.e direcção e ptá"tioa se instituÍsse

una falsa d.ivisão- entte os quadros não na base das duas linhasrmas na basedas rfaptidõesf" Iilo fundo a liquid.ação dos orgãos e a instÍtuiçáo do ind.ivi-d.ualismo pêqueno-burguês 
"

trNaturalmente, a teoria fica desprovida d.e sentido se estiver
desligada da -p:cá..tica revolucionária, ta1 como a .prátiea setorna cega se o seu caminho não fôr iluminado pelá1óoria revolucionáriar'.
(usnu,rur)

0 praticismor.o empirisno, o abandono do Estrsdo da teoria constituem a se-gunda causa da actual situação de grande gravidade do Comit6 Í,ocal d.o Beatq

$r. co.ilu1É rocÁr D0 BEAIo! cRrsE,D0 paffrlo qu DA oRGÂNrzAÇão
}O COMITE TOCAI ?0u, c0M0 p03E 0 TnABATHo FQsrrrffisa.ro

}ECAIR MO]I{ENT.ANEAMENTE i
Constituindo a fraqueza do trabalho nas fábricas-o populisÍro-ê â aueênciado movimento de Estud.o-o praticismo- as duas princ:.pais formas como se man!festou a linha doninante na dÍrecção e as d.uas causas fundamentais dos pro-
blemas existentes na 0rg:" Local, irata-se de saber se é esta a pofítfca'ãáPartidor ou se se trata de uma linha oportunista, burguesa em tüao contrd-ria aos interesses do partid.o e das massas.
Evid.entemente quê o Partido não está em crise mas que esta situação deriva
{* * ataque movid.o pela linha da capitulação e da liquidação quã por e1aé responsáveI.

,Ti.rar as 1ições dos er.ros passados para evitar cometer erros
no futurorf :

1.4 classe operária é a crasse fundamental da sociedade, a mais
con§equente e a única pode dirigir o povo à vrróRrÂ úa ngvo-
ÇA0

2n A organizaçá.o e o trabalho do partido d,evem assentar antes de
tud.o nas FÁSRICAS

].,-sem teoria revolucionária não há novimento reyohacionário



:ü

. 4. A consolidação ideolóSioa é a base de toda a eonsolidagão do

, 5, Eqquanto existirem classes existirão contradições e a luta d,e
classes fora e d.entro d.o Partido e os oontos de vista da bur-
guesia terão 06 seus defensores no nosão seio

6. Devem mover um combate sen tréguas contra o populismo, prati-
cismo e o ind.ivrdualismo-formas prÍncipais por que se nanifes
tou a linha capitulacionista-pela d.efesa da autononia e do pg
pel da classe operária e d.o seu Partido, pela d,efesa do Estu-
do d.a teoria, da sua iatina ligação com o movimento das masas
e pela fornação d.e um eontigente de quad.ros armados ideológl-
QàtpaLíticamente para todas as tempettad,es-d.a luta d.e classee.


