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l. ô Comi té Permanente do com i té ao Distrito de Lisboa realizou a sua
Reunlão ordinária, analisou, discutiu e tomou medidas relativas aos

Oepartâmentos do Partido no Distrito c.om vistês a criar as condi -
ções para "conso,l idar o Partido e expandir as nossas f ileira's"' ao
Ã"smo't"*po que àebateu e decidiu sobre assuntos candentes da Revo
lução e do Pêrtido no Distrito.

2. Realizou-se por decisão da IReunião,lo Comité Disirital, Ô I EN-
CoNTRO SINDICAL DO 0ISTRITO DE LISB0A nos di'as 1 e 2 de 0utubno ,
que contou com mais de uma centena de delegados, membros de di-
iecções sindicais e act iv istas representando mais de 3ü S i nd icatos

A Sessão de Encerramento do Encontro que foi aberta a todos os cê-
maradas contou com a part ic ipação do camarada Arna I do I'latos que
fez uma importante intervenção sobre a situação ê as tarefal para
o llovimento cêmponês e a importância da "sol idariedade operáriar"
Os doêumentos aprovados devem ser incluidos em todas as reuniões,
de forma a serem transformados numa arma nas mãos dos comunistas
com vlstê a obterem vitôrias no t'lovimento Sindical, a reforçar po-
sições, a unirem as forças suscePtÍveis de sêm unidas, a isolar e

.,; a àesbaratar os planos áisionistas da lnter5indical social-fascis-
ta,
0 Comité permanente saúda os camaradas do Departamento Sindical e

os que traba I haram na organ ização do I ENC ONTR0 SINDICAL, conc I ama

..- -ós a desencadear", no ,ã, camio de trabalho próprior uma grande 6
fensiva, a tomarem iniciativas parê o conjunto do movimentÔ sind,i -
cal, a persistirem num combate porfiado na mobilização dos quadros
e das massas por um Congresso Democràtico, ao mesmo temPo que^sê
devem empenhai. na luta ã na rectificação dos desvioS a um autênti-
co e pnof,undo trabalho sindical comunista.

3.,0 Comité Permanente analisou em detalhe a situação do LUTA P0PULAR

na Zona, os problemas que se levantam ao DePartamento do Luta Popu
lar no Distrito e o grju de ap I icação da Rcso I ução em l/ pon tos
,,Fazer do Luta Populãr Diário um jornal marxista-leni.nista das gran

des massas t.rabal hadoras".

MÍNPP

Foram d i scut idos e aprovados os segu i ntes documentos: rrA N0SSA EX-
pERrÊNcrA NAs DrREcçôES sli,lDlcAlS É A P0LÍTlcA DA FRENTE ÚillcA",
"LUTA PELA CONTRATAçÃO COLECT IVA'" 'IO TRABALHO S IND ICAL D I ÁR IO E 

^
coNQUtsrA Dos DELEGÀ0OS SlNDlCAlS", "S0dRE OS NÚCLE0S t'tARXISTAS-LE
NINISTAS'" 'IASSEITBLEIAS SINDICAIS E A PREPARAçÃO DE ELEIçõES'""P1Ã
N0 DE ACçÃO FlR14E PARA 0 C0NGRESS0 00S slNDlcAT0s".



0 Coml té Permanente entende saudar os camaradas que traba I ham nessa
frente de luta, consitle:'ada o "andaimc" do P,.:rtido no Distrito e re
alçar o .uu u.iÍrito de Partido, disciplina' capacidade de trabalhõ
e amor ao Partido e ao Povo.

Entender que se deve consiilerar as pa.'ticularidades e os problemas
especÍficos desta frente de trabalho, a nécessidade de ter em conta
principalmente os problemas da direcção ideológica e os métodos de
trabalho, a "utilização" e a "conser'.ação'' dos quadros do DeParta-
mento e a necessidade de trãbalhar e lutar por alcançar os objecti-
vos def inidos na Resol ução em 17 pontos.
Decidiu igualmente o Ccmité Permanente alargar a rede do LUTA P0PU-
LAR aos cónce I hos do nor:e do Distrit3 - Viia Franca, Arruda,Sobral

4. 0 Comité Per,manente verif i-cou igualmente al 's'i:tuação 'eroé P'r'oblemas
qúe se levantam ã Tipograf ia Regionai, "coração do P€rt i'dô" rítb 'Dis-
-trito e ró estado da aplicaç:ão cfá s direct.Lvas e orie4tàçó".t' .,',
0 Com i té Pe rma nen te en tendc sauda r ca iorosamente os cama rada s que
desenvolvem.aÍ,.a sua actividade,part,idáriE e v i,nca.r a sua. deteÍmi.na
ção de aumentâr a cêpocidade da voz do Part'ido en.(re as massas, o
seu espí r ito de sacrif icio, a sua dcc: icação esforçada no.cumprimen-
to de múltiplas tarefas, o go,i:o no' tra.ba.l.ho e a. sua. dedicaçao as
massas e aci Particlo.
Cons í de ra r que se deve ter en, conta ne'qte 'trra ba I ho, 

lum 
esç | a rec-i do

esca lqnamentó das pr ior idadcs , capac icadp Ce cump.r i r todas ês nece
esi-dád'es da Revolução, das lutas. da 2ropeganda â da mobilização -
das mássas e que tà'nbêm aqui se ce.'ç ;ombinar uma clarividente apli
cação da linha do Partido e das ta.ref as cenqrais, com uma. firme li-
nhã ideol óg i ca e cu idados ::ótodc ; 'de t raba': ho.

Azambuja e A lenque r - o quc '.'ai ex ig ii- ttm
pa r tamen to do Lu ta Popular c colaboraçãc
os meios consicierados necessários po ra e

te taref a.

redobrado esforgo do 0e-
da to'la a zona, em disPôf
prossecução desta imPortan

s i tuação em que se encontram'as fl-

Dec
Reg
med

diu o Comjté Permancntc :ef,lçar :.r necessidade de .à. Tipograf ia
onal ,se apetrechar para as eleições das Autêrquia5. Locaisrtomar
,das para o seu â la rgamento e de d irecção dessa importante base
êlha do nos so Part ido no Dist:'ito.ve rm

5. 0 Comi té Permanente veri f icou a
nanças do Distrito.

Na nôssa
mensa r 5

Chamar a atenção de todo5 os cêmaradas c., par'ticularmente, de todos
os sec retá r ioi de Células, Comités e D ePa r tamên tos Pâ ra o I iberal is
mo, violação dos Estatutos e desprezo pel'os problemas, necessidades
e comp.omíssos que o Partido tem di: assumir e, estimar'queise'tiave
uma'ràsoluta verificação das quotê9 em todq! ta's células: -' ' 1'

Zona as despesas são inúme_r'as ê .1 t i ngem centenas de contos
:_- manutenção do aparelho de profissionais

- despe sa s cent ra i s da Zone.
- Quota da Zona à Comissão Centra I de Fundos
- dÍvidas cent ra i s do Partido c seu amortecimento
- gastos dos 'Üepa rtamentos do D istri to

A situação caracteriza-§e por ulna conc!'üta manifestação do capitula
c lon i smó e das concepções I iqu idadora s em ma.!.ér ia de organ i zaçáo,

u
u

as quc deixarar.r de pagar quotas
as que pagam irreguiarmente:as suas quotas
ôs que não pa gam integ!'almentc as súas quotas

- ce

- ce



guotas baixas na maioria dos membros das células
abandono da recolhê de contribuições (mensais) aos simpa
t i zantes e apoio do Partido

este assunto seja discutido em todas
primeirâ reun i ão de cada mês, o pro-
nos trabalhos da cálula - que cada

ao dia 5 de cada mês - que seja rees-
da Zona, com uma ma i s apurada f i sca-

ideológico sobre este importante pro-

s boa conclama todo o
CO}1 ITÉ EXECUT IVO DO

dias 9 e 12 de 0utu-
ca Ídos na luta ALE-
forma l i dade, mas um

pa ra todos os comu-

0 Comité Permanente estima que
as cêlulas - que na última ou
blema das quotas seja incluido
celula faça a sua entrega até
truturadá a Comissão de Fundos
I i zação e trabalho pol Ítico e
b I ema .

6.0 comitê Permanente chama a atenção da comissão política das Autar-quias Locais para a necessidade àe mobilizar todas as forcas. combater o estilo burocrático e a ímpotência que certos airigeÃteá dão-mostras no seu trabalho.
Foi realizado no dia 5 - o l9 BALANçO DA CONSTtTUtçÃO DAS LTSTAS pii_
RA AS AUTARQUIAS e verificou-se que âs rlif iculdadeÃ, o atraso e ês
i nsuf ic iênc ias eram o ôspecto pr inc i pa I . Todos os camaradas devemdar atenção às cTRCULARE§ da comissão por ítica (em Darticurar a n9lI'ESFORçAR-SE POR OBTER ÊXITOS NOS CENTROS OPERÁdIOS E ENTRE OS CA}t-
POITIESES POBRES - O PRINCIPAL É A PROPAGANDA, A ELEIçÃO VEI,I E}I SEGUN
DO LUGARI')

ainda o Comité Permanente convocôr uma nova Reuníão - 2g BA
A CONSTITUIçÃO DAS LISTAS PARA. AS AUTARqUIAS LOCAIS -,NO Sá:
7 de 0utubro, ãs l5 horas na SEDE REG IONAL (g tCn) para os se-os de Concelho, secretários de Comités Locais e secretários
ulas de F regues i a.

7. Tendo em atenção a s ituação dos concel hos rurais do Distrito, dec i-diu o Comité Permanente éonvocar para domingo, dia 25 de Outubro um
ENc0NTRO cAt'tP0NEs para os camaradas que traúalham nos seguintes concelhos: l{af ra, Arruda, Sobral, Azambuja, Alenquer, Torreã Vedras,Cãdaval, Lou r inhã e pârte do conce I ho dà Sintra. Encon t.o que terá-lígar numa zona camponesa a marcêr.

0 Comi t6 Permarlente do Comité do D i str ito de L iDistrito a apl i'car com resoluÇão a clRcúLAR Do
C0l{lTÊ CENTRAL a propósito dai celebrações nos
bro. Entendendo que a celebração dos cámaradas
XAllDRlN0 DE S0USA e RtBEtRO SANTOS não são uma
exemplo, uma escola de luta, uma via e um farol
nistas portugueses e para as mêssôs populares.

Dec i d i u
LANçO D

bado,
cretôr
das Cé

8.

Lisboa, 0utubro de 1976

O COHITÉ PERI,IANgNTE
DO COI{ITÉ DISTRITAL


