
t'
,

L
I

ill REUNIAO DE OUADRO§ DIRIGENTES
DA oRGANTzAçÃo

REGIOilIAL DE LISBOA

rICT]I
3 E 4 DE MA|O 1977



CoNVoCATÔNrA

A todos os membros do Comit6 Regional

A todos os membros das di-recçôes C^ncelhias

Seguindo o mêtodo de convocar R$UNIÕES DE DIRIGENTES DA oRGANIzAÇÃo

RBGIONAIJ DE LISBOA dos meses e dos pJ"anós anteriores, consÍdero im-
portante e oportuna a convocaÇão cla flf Reunião com vistas a fazet
um balanço das principais act.ividad.es e frentes de luta dos 30 dÍas
de Àbril e do grau de apLicação das 3 Batalhas e das 3 Campanhas no

conjunto da RegÍão.

Nesse sentido conclama-se os principai,s responsãveis a seguirem o
excelente estilo de trabalho que revelou a rrr REUNIÃO DO cOMrTÊ RE

GIONAL com a apresentação de Relat-ôrios soi:re todos os pontos da dis
cussão e ademais, esse estilo reforça a direcção colectiva em todos
os escalões, reforça o controle de cima e o conLrole de baixoresti-
mula a crÍtica e auto-critica constantes,cÕrrige os erros e rectifi
ca as insuficiências que se Verificam nos domi-nios politicortáctico,
ideolõgico e de organização.

'tAs 3 BataLhas e as 3 Campanhas" aprovadas na IIf Reunião do Comitê
Regional é palco de acesa luta. entre as du;rs linhas pela sua aplica
Çãorpoderá dizer-se mesmo que a contra corrente ensaia ataques vá

rÍosrboicotes diversos e revoga na prática importantes decisõesrdi-
rectivas e orientações então tomadasrdecidÍdas e que correspondem
aos interesses do avanço da revoluçãorda ofensiva politica e da edl
ficação do Partido Comunista. Sem travar combate aberto contra a ca
plt.ulação e a revogação das medÍdas tomadas, o Plano de AbrÍI-lvlaio
não alcançará os seus jus.tos e correctos objectivos "

Serão ainda chamados a participar nos trabalhos da fIr REUNrÃO DE

DIRIGENTES DA ORGANTZAÇÃO REGIONAL DE LTSBOA, o§ camaradas secretá
rios das cêLulas de base onde se travaram ,no mês de AbrS-I, impor-
tantes lutas: Banco Portuqês do Atlantj-co.rMarriott,Mampril.
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Os RELATÕRIC}§ sãq: escritos e tôm de ser entregue§ na TipografÍa

Regional atê dia I de Maio pâra poderem ser inpressos para a 'reu

nião

A III RBUNIÃ0 DE DIRIGEI{TES DA ORGANIZAÇÃO REGTONÀL DE LTSBOA

realiza-se no§ dias 3 e 4 cle Maj"or flâ §ede Regionalrãs 21H'

Llsboa, 20 de Abril de L977

o sECRETÂRrCI DA 0RGANTZT{ÇÃo

REGIONÀL DE LTSBOA

Alberto



ORDEM DE TRABALI{O§ DÂ III R}iÜi§Í.Ã,Ü DE I}IRTGE§TE§

DA ORGÀN;r/\ÇÃO RflüroNAL D§ Lr§BCIÀ

{3 <le t"laio ás ZLH / ri de Maio ás 2iHi

O. TNTCIO DO§ TRABALHO§

I. RELATÓRIO da participação da O.R.de Lisboa na f Confe
rência Nacional sobre o frabalho sindical e as medidas
tomadas Í)ara a direcção e controle das fracções comu*

nistas dos 35 §indi-catos
(Relatório a cargo do camarada Jorgu,i**po.sãvel pelo
Departamento SindÍcal da O.R.de Lisboa)

2.RELÀTÕRIO DO MCIVIMENTO ÜE ADE§ÃO

(Relatôrio a carqô da camarada Graçarresponsáve} pela
Comissão de Or:ganizaçãô e l:undos da O.R.delisboa)

3. RELATÓRTO DO 1.Ç D}I I/1AIO

(Retatório a cargo do carnarada HenrÍque§,responsável
pela Comissão do lÇde Maio)

4. RELÃTÔRIO DOS PA§AMENTCI§ DO LUTâ POPULAP"

( Relatóuio a cãrqiô'dc camarada tvlendesrre.Bponsâvel
pela Departamento do Luta Popular na Região)

5. RELATÕr?.IO DÀ ORGANTUÀÇfi.CI DA§ 100 GRÀNDES rÃBRICAS E

DA AD§SÃO EM CÀDA CONCBLHO tLisboa,LouresrVÍIa Franca,
SÍntr:arOeiras e Cascaisi (excepção para âs grandes
fál:ricas que são directamente cont.roladas pelo Comi

té Regiona1) (RelatórÍo a cargo do seeretário)

6. RELÀTÓRIS DÂ§ COTAS E ÜESFESI\S DE ABRTL

(RelafôrÍo a cargCI cla camar'ada Graça)
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7. RgLp.T'úRLo tiÉi5 Llliifi3 'iRÀ,vêJAs (allÀ ; [1]\R]1íCITT ; MÂMPRTL )

{RelaLriri* ,: cargü d.o secl:etãrÍo ria c6tuta}

B " pli\I.t0 PÀi]}, À cohlirHRÊi'lcra ilA Üriüí{}.112âÇÃ0 REGTONÂL DE

tÍsB0À
i A c;r::g* do sec::etá.r::i-o da Comit6 Regional)


