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Na passada 2u feira, di-a 21. de lreve:aeirô. depois d.a ReunÍão do
§ecretariado do Comitô ReEional de Lisboa.ra ôpÕrtunlsta Eeresa que
na reuníão tinha uma veu mais: aceite tcdas as criticas e recomenda-
ções que lhe foranr oirigÍdas e, as mediclas que visavam fazê-Ia afas
Éar d.o pântano parâ o qual nos últÍrnos tempos cantinhava apressada*
mente

Depois da Reuniãor coharde e lraiçoeJ-ramente, esta ant.iga radi
cal, deÍxou em cÍma da mesar ünlâ carta venenosa, de ataque ao Parti
do, ao Comitô Reglonal, de deserção e capitulação das flleiras da
nevoluçãar-pêra se,-+ender ao,gr +rde-capital r ao fasclsmo-.€--âô i-upe-
rialismo, tal conio, a pandÍIha áo renegaclo e císionist.a Crespo.

No seio do Com.itê Regional de LÍsboa e qo seu Secretariado tm
volr-se uma luta ideológica na base dos princÍplos do marxismo-leni*
nismo e da linha ideolõgica e polÍtica do Partida, no sentido d.e re
forçar a unidade, tr** uiidade nova e super'ior. No longo cornbate ttê
vador êffi que CIs quadros cômpreenderam a r:atureaa desta oportunista,
o Cornité Regi.onal e o seu §ecretariado, mostraram provas de redo -
brada paciêncía*e de desejos sLncercs de manter a unid"ade de aço
proletãrÍa d.as nossaEi fíleirasl rnâs uma *rnidacle sã e coesa, não uma

unidad.e podre e sem prÍncípiosr,assente rna luta e nÕ t,fabalho. O Co-
mitõ Ê.egional e o seü secretariado endividarâm mêsÍÍto, ültimamente ,
elevados e persêveranLes esforços pârâ qug a âoença que §e ggravava,
os cada vez maior:es sintomas dá caÉitulàção Ê as úanifeslaçõeq antÍ
-Fart{do fcssetn combatidas e rectificadas.

Trabava-se no enLantor cômo os factos viriam a demonstrar, da
burguesia no nosso seior ê â.burEuesia seguÊ ínevitâvelrnent.e o §eu
camLniro, que 6 o oposto ao do pioletarl"ado e da Revolução.

"No dj-a imediato, o Secretariad.o do Cornit6 Regional reallzou u-
ma Reunião para analisar, debater e tomar med,j-das imediatas face â
debandada, àeêta intrÍguísta e elemento de duas caras, ex*responsá-
vel pelo Concelho de Lisboa, procedendo de imediato a consultas com
alguns_membros dc Comit6 Regional, a nota gerall-"êrâ de que este
raso nao Õs surpr€endia e que nruitos camaradas já estavam à e§pera".

Reunido extraordinariamenLe, no último sãbador o Comitê Regio-
naLl analisou o itenerário desta radÍca1 lnurguesas a §uâ pâssagêm
progressiva para o Ídealismo, para o revislonismo e parâ o campo
A, úorg,resial e o seu regresso-ao 'àoce 1ar pequeno-burguês.



O Comitã Regionalr corr elevado espÍrito de Partldor.' .fõrrea uni
dade proletáriar_tomou relatj-vannente a esta arrl-vista bur§uesa, uma
.lmporiante decisão por unaninridêde, nsmeôu apôs consultas, dÍscussão
e debat,e, o camarada que tomârá em mãos a importante tarefa de er
guer, rectificar e dirigir o Concelho de Lisboa.

O Comitã Regional Ae iistroà no sentido de manter as f.lleinas a*
linhad.as e dar um novo Ímpuiso ao alcance dos objectivos traçados
para o PLÀNO DE ACçÃO E TARETA CE!üIfiÀL, achou §er oportuno cOnVocar
uma nruNrÃo DE QÜADROS DÂ" ORGANÍZAÇÃO REGTONAL DE LISBOA, para a
prôxima'6" felra, dia 4 de Março na SEDE REGTOI{AL âs 2lHoras.

O Comitê Regional convoca tod,as as cêluIas, comitêsr organls *
mos, sectores, Departamentos Reglonais e todos os quadros do Partido.

o.t.:
1. posrÇão Do coMrrÉ RseroNAL FACE ^À onsrnção na

OPORTUNISTÀ TERE§A

2. MEÜTDAS TO}4ÂDAS PELO COMITÉ RÉGIONâ,L PARA O

CONCELHO DE LISBOA 
:

3. DEBAEE E.CRTTICA§ DOS QUÀDROS

MORTE AOS TRAIDORES! II{OR§E AOS RENEGADCIS I

rOGO §OARE O CAPITÜLÀCIONISI{O! TOGO SOBRE

vrvlr À EDrrrcAÇÃo Do PARTÍD0!

VIVA À OTENSIVA POLÍTTCA DO PARTIDO:

VIVJT A CLAS§E OPERÃ,RTA:

VIVA'O PÀRTIDO COMUNISTÀ DCIS TRÀBÀLHADORES

O§ DESERTORES!

PORTUGUESES !

Lisboa, 28 de Fevereiro de L977

COMÍTÉ RHGIONAL DE TI§BOA
Do p.c.[.P.



Camarada_ Alber.to

Apás a r"eunião .do secnetariado e na mesma gala onde e1a se rea-
lizou estudei as tanefas que se me punham"

As ::esponsabilidades que me for:am dadas de modo a poder cumpri
-1as. Depois das reuniões , e du::ante algum tempo vigona em mirn aque
Ie entusiasmo de vêr o Pantido a avanÇar, de vôn a atitude justa que

os eamar"adas tâm tido e acabam dê ten. É uma fonça. Então esfor-ço-me
pon avançal3 mas fico serapre a meio. É como uma pessoa que se está a

afogan.
À medida que ia pegando nos concelhos que me deste) nas orienta

ções, nos nelatónios a fazer etc, etc, eu fui falecendô e agora sin-
to, que me faltam as fonças. Já r.ão coitsigo avanear mais; VenCo'''aB
questões que tu levantaste hoje e o secretariado levantou eu tenho a
doença desenvolvida" Quenen-cornigin significa arrastar-me2 e tudo.
de:qr4e a manter-me assim me vou arrastar por. mais tempos, e arnastar:
o Partido nas ilinhas tarefas dia a dia pana crise

Falta*me a detenminação, o vigor: e uma gnande passividade polí-
tica e ideol-6gica ao que se chamou nesta r-eunião a degenerescência"

Invar:iávelmente tenho sido criticada e atacada pelas minhas po-
sições

Tida como representante da linha bunguesa, responsáveI Por um

plano de acrção:para Fevereino e Março que vai levan o concelho à der
rota.

Por outro lado sinto uma grande desconfiança dos quadr"os em mim

ã minha direcção e há ume resistôncia 1os meus mótorlos de trabalho"
Vejo com claneza os ernos, a minha queda porque sou velha no Pan-"

tido e a expeniencia ensinou-me como é que estas eoisas acontecem con-
tudo sempre pensei que isso era impossÍvel acontecer-me, e eu pr6pnia
não vi ou não quis ver o que se ia passar " Mas não basta ver com c1a-

-.reza, é pneciso corrigir e eu jã não estou em condições de o fazer.
Tenho nesistencia aos sacrifícios porque hoje em dia só sou ca-

paz de os fazer pela minha fitha. Pareee que eu quero luta:: mas sem

nesponsabilidades. E quando as comeÇo a medir corno agora eomecei a

fazer, desisto.
É conro se já estivesse podne.
Eu tenho resistido atrfaleeertt porque tenho um gnande amor pelo

Partido. E vejo que á pneciso fazen mil tarefas. Que se eu abandonall
fica aquela reunião sem direcção ficam aquelas coisas por tnatar, é
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quase uma preocupação já à dona de casa.

hoje foi dito e se a apresentação da demissão de todas as taref,as -no

Pantido pode causar pnejuizos para o Far:tido e para a minha pe.ssoa(

dado que de certeza i:rei sofr:en:;arrçfr*t senão at6 a noais violenta) es-

ses p-nejuizos: t,enho a cert,:za que para ic Pantido podem e vão -ser: sa-

nados, e os males de que sori portador"a inc concelho e nos outtlo,s síti-'
os senão isolados.

iludindo, e nãc 'i ludindo-Ít€ r tenho que decí-Decididamente e nao

dir. : . . ,

Não cunpl?o tar,efas ern lado nenhum. E as do Partido têm ficado
sempre para tnás apesar de., at6 aqui ser.uma profissional. A minha ca-
beça está vi::ada pana outros problemasi, A minha vid,a sgrava-se dado

que até agora o, meu cclmpanheiro nãor arranjou:empre.Eíf . Não valia a pe-

na pôr cstes -problerqas, porquê' já vimos qr.le são mais do quc secundá-

::ios mas fazem"me pe*s6.-r e, atá ,deciciir o caminho,que não há bern pCIuco

tempo, mais.um-a vez eom; }ut, .pl3ocutêi aceitar, continuan a''seguir.
Sou um peso inútif para o Partido, por. isso eu'pr6pni. .já ebo*i-

no pôr os meus probtr-emas pêsso3-is'.r : : : '

0 centro da questão estã em mim e eu camanada com uma certa co-
ragem que pl?eciso de ter, apnesento. a minha demissão Ce todas as ta-
nefas do Comitã Regionalr Do Comit6 Centz,atr: c dc orofissional,

Cortar o doente pela raí2, dado q,ue rtá aÍ quc ele está podne,
Peço que tnansmitas, esta ,minha, deci'são ao sacnetariado rlo Comi-

tá Penmanente do Comit6 Central e,eo, camarada Seeretário Geral Annaldo
Matos ,

Ficam mi1 ascudos eorr:espondentes .l .dez,,dias que clanamente, não

Teresa
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