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AOS MEMEROS DA CAM]-TÉ RNGIAlIAL
AOS MEMBROS DOS COMI'TÉS DE COIICEL A

Querídas c anara.d(ts 
"

Desde a ,ttSC1LA DÍ ?UADROS tB Dt JUL O e a eonsi:ituíção da a"-
ganiaação ter?ito?ial da t|oüírnentô paí. dístribos, quc un cc,tto núne-
to de p?ablenrc1 de direcção se aeunulayam, a?.gunÍt neâno se agpdotLr.atu
e out?os tonarqn aspeetoa e caroaterístices na.ra6.

un dia ap,3s, a I REUNIÃo DC c0MÍTÉ Do DISrRI,j,a Dt LlsBaA ),edl,i-
zada en VíLa F?ancd, en Lg de SeÍ.e{nb?o, ii-oe d opo).tunidade de letan
t4? alguns ptoblenas eáyios c delLcadcs cou1 que ae defr,or,,l:a-0a e sê
iria defrôntap a noa6a recen nascida organização tlíEtyitaL.

Na 1.1 REUNÍÃ0 Do c0MII'É DA DISrEÍrA DE LrSB0A, en 2j de N.)úen-
b"o de 1-9?6 fa-; ap"ord.da una resoluçãa due orel,endia tyLtldl o ?uno
ce,to e LnPedi" a icunulaçãô áe gpaücs probLernas de rlitecção ao ni-
,el iaLer,nádia. t.;:c r,,s-l:",,j ,tÍD t,t.ÀR FapTt_. Op6A;t tl\uFS Cú.:tt,L,-
LHtAStt .onLin.o na êsse.,:ta ,.,rot.-,,,, 40, fo.' -st" laa t,nnn zJ:,;aíta
da e nuito nenos foi aplíta ta l. una fofia gcral ; etiadot:a às otga
niaações ConceLhías do no,.;so Distr,itô.

tsí;e9 5 neses sé uieyan, canpyoüar a iustezct Ccsett t,esol.ução,
ELeições pa"a d.s Autdt,qu,ías Lacais" a prcpatação rlo Congtesso de
zétnbyo, a Batalha do )tgãa Central e a li:;ta L)cra a si.ndicaLo dos
Quínícos põe ao Cornitá Reg.ional c urg<:iLe neceteidade. .le atc cay
flente esxe ptobLema,de analisã.-Lo e iliseuti-Lo cafi.:afiÉciância
6e?eít rncantradas as soLuçõee adequcrdas pa?a aê prob'Lenas d.as di
recçõe s ConceZ hias.
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Ot ppobLen.ts ilas direcçães ?a/tce-Lhiac, são prabXenas d:t Ciyec-
gão regionat,e é ao conitá RegianaT, que cabc obil.izatt-se, a aLe ca
be encafit?ay ae raízes e a-eLe cabe rczsolrcr po1. onde e corilo eofieç4T,
Un cepto nunero rje quadr,oe e1o Contitá Dist"ital subnerç7.íu attie as na
ú@§ dificuidadei, 4Lguns se Íéúe'La?an apoytuniÍ,talj c a).?;oistas,ca-
mo o caso Leonel; aut?aÊ não aconpatLltaran o naúo ritno pcZi-tico e

de organ'Laação etigidoe pela Lut,L de cLaí)Êes e peLn pxcArecsita pat
sagen dun ciycula eit?eit.a je prcp,lgarJo e agitaçà. a un partí.la de

tipo na0a" un pa?tido cotnuniBta,



E ainda yecenten.)nte, 01)os :iintancÍs de capíbuLaçãa, de degenetescên
cia ideológica, de uacitação po.Litica se nanife$tardn en a!,gunê d.i-
rígenteô da noasa Regiãô e, yeflectiu-se esÍte au ndquel,. concclhc.

Eriste é eê?Lo, duas ti.nhas ps 1;1i.oc,ideo?.6giaa:; e de organi
zdçãa 1:an'to no Conitô RegíanaÍ. caÍna nc s.io de caCa ti-i.reeçãô concelhià,
a naiarid das quadros ã bod e urta parl:e üeino q*et clet:.i.d.idattc:nte .Lü.rn-

ça?)aut7.q. payte a»onça con tlziit;ut-dade e una nirLctt'ict tehde a pe[)Í.esen
ta? a burguesict e o reüisionisno nc nosêa se-:o,opõe-se ftenéticanente
ã Linha geral, ?eaaLucionãr'ia proLetária tio Caaité centryal,ao CcualteE-
so,às directittas do I pLenun do Conító CenL?al, e ten pot:tdnto, de
ser' !ectíficada" conbaL,ida e isoLada nae |!irecções conceLiti«s e na
dírecção regional.

Una das 3 condiçã<;s que t).:sa a nassô p'Lana anual de afenÍ)i.J.t po
títica e de edificação dc parr.ido á a eriação de ,,notcs nítcrlos ,le
diz.ecção" eÍn tada a. Região e a (1ite"roe e6caLões ii;:ig-nt.:s, i una
i.negârel u.;.t;z.íd áos lloocs tôtodas de direcçãot, que un)a gtande payte
das organi'éações conceliao e .éLu-L.os de base tenhdrn elaborctdo os setts
p1-onas poliítico6 e" que.!Lguh. outros, tenhap, tida cbti-qatlos a fa:!ê-
7.os e a apresentá-Las à nassa dcs cuaàros e sujeitá-Los ac, seu éonLÍa
te e a,riii,:a,,ào.

gn neu entendêt! oe Í'Lanos ConceLhios" l.ocais e ic base,ben co-
na, a Plana de Acção e ?arefa Cenítral.'t.n ut| elo d de??ubay e un ítLi
nigo a canbate?, que é c 1,ínlLa capitulac'ioflista e f.i,iuiáac'ionista qu.e

p{edonina. nas dír.ecçõeê concel,h.í.as, ae esses posições não foren recti
fieadai, se tão se p?oduair, and !cúô'Lucía,!drí:a,.ào Jcs núcLeos tlíyi -
gent.eÉ, o êr:ito inegáteI, que € a ez:istência de un $ande r,inero de
pLanoe de t?.1.balha,fica|á Letra noria. A canpanha rl,z fundas já.re,,te -
Lou que, "s. afnrros as grandes nassas :;ão actiLtaÊ, e não há un Íoyte
nícLeo divigente que orgafiize a.lequealan,c)nbe e,9sa aetiüidade, eLa não
poderã ser úantida por nui.tc !ênpo, nãt, pod.erá dtança)? ncr jlasttl di?ec
çãa nen atingir. un ní.oel nais eleuadot,.

í nesta confornidad.:, que pl.opanha à reunião aydinãría do secre-
ta?iado do Ccnité PegionaL,do dia 21 de Feaareito drz L9ZZ, a conL)oca-

ção para o pr;rino sábado, dia D6 de Ie!eyeí?o, às gH, na sede Regio-
naL. a ÍÍ REU IÃo DE DrRI,3L,NÍriS DA ORGANÍZAÇÃA nECÍ)nAL DE LisBoA.



Eü Janeí?a, 4 Í REI,)NIÃI DT DIRI1EN,TE:i DA 1RGAIIÍZAçÃo REGÍ7NAL I)E
LISBoA tealizada a B diàe do te?na da Catupanha, yep?eeentou un gtan
de impuLso e fo"taleceu a unidade das nossas íileitas, que desta üezt
a IÍ REUN|ÃA DE DÍRIGENTES pteduza o me|mo efeíto pa?a a.Lcança" oe
objectittos íicados to ?LANA DII ACÇÃo E, IAREFA CE (RAL e fa"taleça a
unid.ade ideol-6gica das noesas fileí.ras,

1. RELÁTôRÍO SOBRE OS PRABI,TMA!3 DAg

D rREC ÇõE S Ct)NC t: L Ht A S

2. IQ EALANçO DA APLICAÇÃO.DO PLANO RTGÍONAL

i!6tima?ia que tod.os os canaradas nenb?as da Conitá Regional
e daa dírecções ConeeLltías, sístênatizaÉsen a sua eEperiAncla de
t?abalho e se pr'eparad-ge pdtao. un Cebate franco" sâric e ptofundo.

Reco endara aos camd?ad,1e dit,igentes da )rganização Regiotua.l,
de Lisboa que estudaseent)os COMtl,tS DO ?ARIIDA Na DISIRIT7'| reso
Lução do Conità Centtal; tA pRApós O Das MÉ|aDOS Dt DIREcÇÃ|,t e
tt1 PAPEL DÍRÍGEN?E DOS CONÍTES DO qARIIDO do canatada Maa I'setuhg,

VIYA A EDIl'ÍCAÇÃO DO PARÍTDA CA UNIS'TA !

VIVÀ A O?ENSÍVA POLI?ICÁ DO PAR?ÍDA COMUIIISTA !
VIVA A LINfIA CEPÀL REVALUCIOIIÃRIA PROLETÃRTA !
vIvA A, rltlI?ÍcAÇÃa DE FoR?!!5

VIiA o PAR?IDa coMUNÍSTA DOs

0l?õAN IZAÇõES C0NCtLÍl IAS !

T R A tsÁ L JI A D OJ? iJ S P ORTU OA'áITI

0 Seevetãtio do

a o4l1re Heg Lona L

Ll.sboa, 21 de Peúerei?o de t-g??

ALbetto


