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I. O 25 DE ABRIL E A NOVA

FASE DA ACTIVIDADE POLITICA

Cc..1 o gol-oe nilj tar do 25.le Ahri1, ao PreLender ê burguêsia sa1-
var Ô §eu Pocer e nantet a exploraqão c a opressác 3obr.e â cl-assê ope_

.ãif" " " bc?o, instituindo r chámada democr'rcla parlamentâr coln a cr1
ãí:ãôdetoCaacastadePartidÔsburguesesetraidores'criaram-sêcon
,lilã.I'tà'áiai"i;-;;r;-;-d;;;nvolviÃento impet.osô dê Revolução lmpon

;"=;;-";;";; , actrvra.dc legdl Jos c'Í'rrrnislês enLão oÍganizados no llo
',rirunto n"otq.r'ti z ati vo do Pa-rtj.Co do lroLetariado (MRPP) '

Corn o goipê milj.tar do 25 íte Ab"l] , todos os Partldos burgueses'
aom Dartlclliar í]esta.Íue paLa ô Partido revisi'onista' quiseram fazer crêl
i"", qã""fo"a" est-ava feita ê ô Socialismo era una reali'lade' Cabia
á;; ó""r;"i;tà; t:to"l12a.1os no MÊPP lutâr coútra ta1 dêmagogia' fazer

".ã ã*ãrã-ài"rr gi{ao no seio das mas§as da iceologia comunista ' colocar-
-=à ã ir.n:e da-eiasse er educá-1ur, aponta'-Lhe os obiêctivos e 

'lar-1he,ã" ãiiããàà, ,oo",.rirá-r", o::ganizá-1à e fundar o Partido' estado Ínaior
aa nevolúcão.

o" no",^t condiçóes da luta pclitica - a activida'le 1êgal - criaram
aos Coliunis'Las eorliplexas e vast-as t'lrefes' Pal_a as resolver era indis-
oensáve1 cuidar: aoi 49lll:, r1':s insirumântirs calrazes' prêcísavam os Co_

,.,unistas, o À{ilPP, 4e-õã;Írôs de'lrabalho? centros de difusão da Propa-
q""áã, -ãioi.lr"ção »ara as amp1.1s massas, de estu'lô- e preparação de unL

di""Jé "At'i.." dà quadros, câsâs abelLÂs às nassas, helÍr dênt-rÔ dos balr-
ios populares e rlás cenfros r:perários - As sllDÉs'

2. A LUTA ENTRE ÂS DUAS tINHAS
EM TORNO DO APAREI.I.IO tEGAt

A IUTA PETA ABERTURA DAs SEDES

A pLimei.r:a Seôe aberta às nassas foi a de ALCÂNTÀRÀ êm Dezembro 
'lêf.97d; à;e, em cerla mcci-dã, significa S meses de dêmorã e aLrazo em

ioráçá"'ái ""."ssi-dàdes 
í1c Farrj.lo e à tuLa das Ínassas- Em Janeiro

abriiarr as Seilesi de ODr- :LAS e IÍOSCAVTDE, mas obretudo a'partir-de Mar-

iã-ã"à uÀ-q"."" ua movinê1'ttô rnàis gerai cle abertula de novàs sedes -
árcÁ, graró, A. prNAi cÀucÀFElos. gRÀNooe, ÀMÀDoRA, BENFTcÀ e PoNTTNHÀ

À quá =. -.egirlrâtn as (le sÀcÀvÊl'Í, \". NovA e QUELUZ e na fasê da gran'le
ofensiva dô 1B de JulhG "

Deve sêr aqui realçádo a magDiflca vitôria âlcançada no 28 de Maio
quarido, apenas 24 hora.o apôÉ a, tu{au " destruição das nossas geqês pelo
dõiôôN'ja'q"u"u totali.da;e fora ieocupada pe1ós canaradas com o apolo
das massas popularês.

À 1ut.a entre .:s duas linhâs em tornÔ do aoarêlho 1ê9aL pode dizer_
-rn q".-i. ini.i()r, "o* o 25 de Àbri1' Dêvia ou nãÔ o PàiLido abri' um

.,io.nj" nú,n"r. da Sr.dcÍ, n,. ol iní-inais hd-irros oopul,tres e cchLros opc-
iã"i"=: ;.ito ó, .,u. Partjdô iuFd rrJ Um mero cÍrr'ulo dc agltaçdo c pro
oào"r1a., qrupo restrilo de intê1êctuais pêquêno-burqueses des1i9êdo das

;;;;;:' t;;;';tãt, t.*u. n lutas? ou um Partido de massas para dlriqir a

Revolução nosso DaÍ s?
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À rêsposta fci rêndo dadê pela luta das massas e pela linha
geral dô par:tÍdo: asÉifi fôi no movimento de abêrtura alas Sedes qlle se
intensificou no 1I de .Vlarço e no 18 de Julho, êssin aconteceu no pode-.
rosô eontla-ataque .lo Par:tido ac aô1pê §ocl.âI-fascistra dô COPCON np
28 dê Mâlô-

o enreizantento do Par:tido nas nâssas êstá liqado às vicissitudes
por quê passou o aparelho l-egal nessas zonas. Verificâ-se na general-í-
dade dos casos quê ôndê o Partldo abrlu Sedes, a sua influência alargou-
-sef a organização cresceu e g:anhou celta estabilidade, a 11gação às mas-
sas aprôfundou-sê, casôs de MOSCÀVÍDE, A, PINA, V. rRÀNCA DE XIRÀ, Àt-
cÀNrÂRA, BEATO, erc.

Veriflca-se por outro lado que a não abêrtura de Sêdes em determi-
nados 1ocaIs levou a um constante atrofieento da actlvldade do Partldo,
impediu-o ale crescer, de transforna-r o apoio êm organização, dê llgara o
Partido ao Têrrêno. Assim aconteceu em CARNAXIDE, por exemplo ê na FO-
VOA, onde o Partido não se desenvolveu.

O encerlamento dê algn-ii'ias Se.les e o papel dêcislvo que tal Íacto
teve na liqurdação da orqa:rização do Partidô nesses locals ó igualmen-
te dênonstrativo da Íntima ligação exlstente entre a edlficação do Par-
tido e o aparelho 1êgâ1. Referindo sómentê os casos mais signiftcatl-
vos: na AMÀDORA. uÍr dos eentros operáriôs mais importantes do pais, o
Partido diminuiu o nümero ale volos para mêtêde entre as eleições para a
1êgisl;'tiva e as eleiçôes parâ as autarquias quando o apolo éxpresso
em votos foi globalmente superior neshas úLllmas; o encerramento ala Se
de do Cacén não só revela a riegcnere,cêncir da direcÇão local e o isol
lamento alos operárÍos e dô fo\.c como lêvou à clesagreÇaçãc ala relâtiva-
ltrente numerosâ crganização local que aÍ exist-ia.

Ã luta pela abertura das Sedes fol uma luta dura onde se verifica-
rarn hoas é significativas vitórias, criando-se no DistrÍto uma realê de
Sêdes que enbora não resDondendo integralmente às necêssidades do Par-
tidô e da lutê das magsas, permitlrônr que o Partido se instalasse nos
pij.cipais bal.t ros e cêntros operários. Contudo, a reslstênci-a ã edtfi-
caÇãô dufl forte Aparelho Legal ven ganhândô na Região uma enpressão ca-
ala vez mais acentuadâ, tendo levado ao enceÍramento de algumas e irôpôt-
tãntês Sedês; Odivelas, Àmadora, Algueirão e Caeêm.

À T,UTA EM TÔRNO DA QÚESTÃO ' QUE .SSDES EDIFICAR
Desde o ÍnÍcio se Llavou una lntensa luta quanto aô tipo de Sedes ã

edlficar, ao seu papel ên caala faser ao seu funóionamento e organização
interna.

Íniciakôente as Sêiles foram essencialntente centrôs de agitaçãlr ê
propaganda, cêntros de desrnascaramento e lutâ contla a de_nagogia revi-
s1ôn1sta, difusores da idêologia do marxi smo- lenini smô-maoismo, de in-
tensa mobilização em torno dêrs iealizâções de massas do partido, de
concêntracao ale forÇas contra os ataquês social-{ascistas. Àpareciam
aos oli1ôs das llassas comc os centrôs de resistência ao terlorismo so-
clal-fascistar como simbôlô da ãudácia e da deLerminação do nosso part!
do e da sua razão.

Com o 28 ale Mai.o surgiu um perioalo de certo afastamento das §edes
por parte dos sinpatizantes ê activj"stas. Foi urn periodo relativaftente
difícil, não só pelo duro golpe que o inimigo infllgira a.j Partialo ê o
grande núnêro de quadros que se ehcontravam presos, como peLo esLado
de destruição ênr gue fôran deixadas as Seales. ltat sltuação alterôu-se,
contualo, na alturâ da ofensiva dô t8 de Ju1ho.



á
À partlr desta data as fllel:ias do Partldo sofreran un grôndê al-al

garhel1Eo, crlêram-se novas orgêni2açcies, quer nas fábricas, quer nos
Éairros. As necêsslalad.s da âctjvidàde polÍtlca êlLêrarah-§e' llra nêêes
sários preparar ur. nún<'ro grandê de quaalLos para o trabalho da organl-
zação, era neces6ár1o intenslficai o estuaio do pJarxisno e preparar ldeo
L6gicamentê os quadros,_era necessário Lntensiflcar a viala de Partialo,-
consolidar as organizações e có1ufas. Ilê centros,de piopaganda, as Sedês
p;tgsaran fundamentalmênte a centfos cê organizaçao,

Pafa responder à nova alteração, foi necessário nodificar o funclq
bameEto e o):ganlzâÇãô lnterna das Sealês, no sentido de reforçar e d1s_
clplinar a dtrecçãó do Púrttdô: para aLém da Coml-ssão foram crlaalas as
cé1u1as nas Sêdês. A Escola dê OuaCrcs de lnve}:no iliíjclrtlu o papel da§
sedes à 1uz da nova situação e! rluito embora coln caracter irregu]"ar,
lnlclâram-sê os ehcontros_de responsáveis, eslabelecendo-se rma otientê
ção unlflcadora para todo o apaÍêIbo 1ega1,

' Esta eltuaçãô const-ttLrlu um notávê,| al.anço em relação ã fase alrte-
r1or. A vLda de Partido thtênsificou-se nas sedês' Elas qanharam uma
novâ viala e comeqaram a ter um papel acti\ro dê prcpaganda no seio dos
quadros, cte motii.izaçâo c ori"ntaçâc, na aplrcação d.f, l,olÍEtca traçada,
nas tarefas e eampanhas do DisLrÍto. A coiservaÇão c asseio, a organl-
zação iÍItetna, a segurança, a próp::ia abertura alas gedês conhecêu a suô
rnel-hor fasê, gue coinclde cor!! a reorgaílzêçãô dâ zona R, l'tar)( ê a edl-
ficação dos conltês Locais,

Às alteraçõe6 §cbrevirdas nà situaÇâo polÍtica, Particularmente
con o 25 de Novembro e os sêus reflexos inevitáveis nà situação da 1u-
ta entre âs iluas llnhas dênLro do no3êo Parlido, Iêvou a que à llnha
re^lislônista, capitu laclonl sta e liquidacionista dê alguns rêsPonsàvels
fosse vlbrando pouco a pouco os seus golpes contra o partido pela vla
do ataque ao apãrelilo lega1: IiquidaÇão da vida de parcido dentro de
um número slgniflcatlvo de Sedes, o ôbanCalhanento nas seguranÇas, na
conservaÇão ê manutenção, na sua abertula às massas, culmlnando tal a-
taque no-encerranento de algunas sêdes impcrtânter - casos da À!'lÀDoRÀ r
CACÉÊi E ALGúEIRÃoi e na contÍnuação de alqum:s encerraclas - casos da
PoVOÀ e da crlÀRNECÀ. Isolari as Sedes das mass;rs ê preparar con ô sêu
encerramento a 1lquiáação dô Partido, ej.ê o seu objectivo ú1tino'

3. A LUTA EM TORNO DO APARTTI{O LEGAL

APós o coNcREsso DA FUNDAçÃo

o PLANO FEVIMARçO E A BATATHA

DO VENIO NOVO DA§ pELEGÂçÕrs oa REGIÃO

o Congressô da rundação cic Pàt'tido Lrôuxe olte.rJções profunalas
ã actlvjdade do ParLjdc ná nesjão, À transformiÇÍo d u.il rel.ltl valrentê
pequeno MovlrnenCo num grande, forLe e llem Ligado àj, nassas Partldo
ôoriunj,sta; a transformaÇãc dos mélo(los de tlabalh.i e dê direcçãoi a
desencadeânento dur:ra poáerosa ofênsjva cle edlficação debal-xo duÍn-p1a-
no llgorosarnente traÇado e s[jeitando a Rêgião a uma direcção e óadên-
cia únicas, à prosseàuçãc dô ohiecLll'os comuns e pleviamentc traçados;
o l4ovimento de Massa dé ede-"ão; a organlzaçâo dôs fábricâs; a lotênsi-
flcação do lrabalho sirdlcal; c alarãar.'cntó, a consoliciação e c teforço
das éêIulas do Partido e a intenqjticaião da sr.,a vida lnt.ernÀ, exigiam
un Àpâre1ho Legal capaz, que rasLlc,ndcsse às nêcessidadês ala granale Ôfen
siva da edificáção dô lar:iiao deàencadeada lmediatamentê logo ap6s o
Cohgtesso,
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Ào traÇãr o Plano para !'llVBRE1O/rurRÇC I ô CôMITE RÉ6rotiÀ1, na slla

If Reuniac'defenlu como unra das sele frÊrtês de luta, a frent-e do ÀpÀ
nELtlO LIll.ÀL, constituidc p<.1.ae 20 Sêdes do DislrÍto, scb a correctâ e
oportuü: palavra de ordem rrÀ BÀ1'Â.L1r! DO VDIITO NOVO DÀS DELIiGÀÇÕFS NÀ
REÕLÀO".

visava 1anÇar rúta luta decisivâ nâ olensiva e ediljcação, ufla Iu-
ta de Ínorte, uma luta coDtjra a l.irrhâ ôpcrtunlstê do reâeqado Clespo qÊe
neste doni.ni(, :Levo,J as SeeÉs do Pari:id() iro I solar$r-flto ] ao abandalhamên
to, aô seu afas{:anenLa, das nassasr da po\,ô €r. porLàít,o, (1o seu ellcerra:
mento pr:ogreesii'ô e à Ljq[J-dãtã5 oa organiTaçáo.]o Partido.

fratava-se de operex una vlrêEem Ladloal , lançar ulí\ alerta i esquer
da, alesencadear ufi niovirnenio de rGeise dos quadiqs e da6 orgall1zaçôes pe
la defeBa das suas easaij de Lral,âl.ho. para desbâratar os Lntentos dos
capituLaciolllstrâs, ílos liquJdadorêe, r]os liberais e de Lodos aqueles
qúê rrreparam rtovos êrlcerj:arnertoí de Sedes do !artido lro DjstrÍto.

UÍra int-ensa lut'a entle es clur$ linhâs se tÍavou ne$tes últimos 5
mese§ .iÍ0 torano do cl1irrp!.lmrrntc C., l)L\lil r: cla apIlcsçào da§ directi\ras
do CONGRHSSO. Se o ):a1eaçr-' a fô2qt í! lie,tat-ivo, se d coDt ra-côr).eÉte e-
xllrtê neÉea frerrtê dê lu1-a e cúlrlr(igiui 1l ain.1a uma qj.tõ:aiir (rom o encelra
nento em !'e1.êreiro da SôdÉ do Àlguelr:o, srq o VE!,]I,O l.lOV0 não se Lo!íoi
un forte r.renda\tal que liariesse <r nntulhó e coísolidasse o aparaelho l.e-
gal . 'La1 é .lêvÍdo â llnhâ da capii:u1âÇãê dÊ alquns ,espônsâveis dentro
da Regj.ãc. ContudcI durêrt.: estar lr..ri.]óo mais r!Ína vez se confir.Âou a
c(,rrecçáo .i.} PLÀNó ao dí-.f_iri-, est.a i1_enl.i de lut-a: âs vitórj-as nals sj
gniflcatj.vas alcânÇaCas qu.rr,t., â ai)lrc.rÇàô do PLÀtiO es?j.verâ( inLllllâmen
Le ll.qad.re à J,rtr per3 La:i.ljcàÇ.o dr À:). relhô l,Êqrrl , como '-oram os casõs
dc, RllrtTo ê áê ÀLCfunT/,RÀ,

ÍntensiflcéÍ a luiâ entrê a",.iuns l:nhas, isolar os pontos de vlsta
da:lÍguidaçãô colrsol-idar c ala:'gar. o irpirr:eltlo l.(:qa]. da Re?ião, ta1 é o
ea.riirhô .Jue rlo§ ar)onta cJ colrgre!§o (ie Dczernbro,

5,li§q!1,:1_êg_gs:xg_rry1,ri!,r1!Li,(:tir1pQ. 4 vrpÀ_lE l4Rrrp!)
o pÍobfema das se.deej é o pr-ôblêna .lo lartido. Se as Secies são un

factor de desenvolvifire to do ?arr:ídor são Lgualnent-e uri eêpel.ho e [ün re-
ílexo da situaçàc oas or3anizoc.:^. l.i,cars,

se as organi?açôês l(j.jãis ilão rar:ullern i ria as cãlulas não 'LêÍr uroa
vldá reqular de paLiido e nào s(] degehvolven, se €}.s C.rrnit6s Locaia não
desempenharn un irapel actlvo {1e 3i.r:ecçãc, polÍtlca Lra l1s for:Írando as sêde9
respgct'ivas ncs guart:eis-9eÍer3is onde se traçan os PlarrosJ onde sje coll_
c(.nt,_dÍr .r: Ío!'çns, onde og cÍuêdros í.rrr"icnt rari â9 drroctjvas c orj(,ntaçôes
para ô sêu LyabàLlro p.Iír-ico, ontle se Jlaz,) c(rüt-rolo do cnr.lprimento dês
tarêÍâs, das vltórias ê alos r:e!êzesj, âs $edes tofnam-se em casas abândo-
na.las sêm <l1nêr 1smô e sêú vidà, não pulsando a vida, as peqüenas e aB
grand.ês vj.tór1as Co Pal:tido,

LirtênelÍicar a vida de Perticlô nas org.r»1zarq:ôes alê.hâse, reaL\zar.
pe.rúenâg, r:r6dias e íliraDdes ,.§ur1a;es ale quádros, afixar nâ§ pareCêlr da
delegação os^Írapas êon or dlas fir.c's ,ês r-eurriões per_iôdiÕas ê côn{:rôlaÍ
a sua er:ecllçãô. expor ern qua.lror ÍLDbilizadoicsi ôs planos Lr:açaCos pelas
cli.r'ersas organizações e o estedo dô seir cu((-rrimentôAe Íoflna a quc a bô_
9ê pôssâ conhecêr e conerolôr l-.oda â vida õo Partjdc no sêctor, se pós_
sa travâr a luta, ediflcar o paílidc ê e!çluer a Sede.

Às sL'DEs cErütRos DE lÍcÀçÀo !4_iÀsn LsÇÀr. _À.1,!§ççã!. oo PÀRrrpo.
frÀ ã-crãõ-
Ondê o PaÍtidô t-êm urra vidê irr:êglrlat verifÍca-se que uln jluni(:Lo

slqnificaLivo c1e q!âdros e al:é de r:r:ganizações de l;ase nào dj'6cüten os
Pfarlos,- dir-ectlvâs cent-r:ai-s e não ás árp.i.lcarm lial:que alqumâs i/ezes nao
têm deles côrhê<iilren t-o . pôr c!11Trô dor, Íesponsál'eÍs ercoiltran-se côrLâdós
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da dlrecção da regláo, náo marcham à mesina cadência. não conhecem ôs
problemas e as realizêções do Partido.

As Sedes devêm ser centros de ligação da direcção àmassados qua-
dros locais, dê./em fl:<ar os Planos Ceôtrais, as alÍrectivas e orientações
paÍa ô trabalho práti,:o, nobilizar e ôrientar os quadros fazênalo uma
cuidadà e intênsr propôgàl)da no seu seio.

Às sEpEs CENTROS pTFUSORES p3_!gL!!ICA pO P-rRTrpC E pE LIGAÇÂO
AOS PROBLET1ÀS LOCÀIS

As sedes do Partido não poderão 1l"mi.tar-se a sê! os locals onde há o
Luta Popular e ê1guma propaganda centraL, Tal concepção burocrática e
revlsionista surgê ale un profunalo lsolamento ilas nagsas ê dr.m completo
desconhêclnênto ilos problenas das losals e leva gradualÍnêntê à liquidq
ção e ao encerramento alas Sedes.

Nur0a fase agudissirna da Lrta dê classes, num momento en que o Gover
no a 6oldo dô grande capital dêcÍeta diárlamênte medldas que cliar0 às
hassas populaxes condições ilurissimas dê vlda, em que o descontêntamen_
to e a revolta das rnassas ctesce alia a dia e se preparam granales confxon
tos ale classe, em que as fal-tas de géneros e as desocupações de casas,
por êxemplo, vão criando um conjunto de problemês locais, as Sedes têm
um papê1 decisivo na rllfusão dã politlca do nosso Partldo, na sua apll-
cação prática aos problemas locais.

Ag sedes deven e:aigir-se en cêntros de organização e d1rêcção da
revolta das massas utilizando para isso uma propaganda persistente quê -
agarre os problemas concrêtos, os agite e Lhes dê uma solução Prát1ca.

AS SÉDES CENTROS DE TRÀBÀLI{O DO PÀRIIDO E DÀS MASSAS

Às Sedes sã,r os (:eÉtr:Õs de trabalhô do Parfido,São casas onde gran_
núrnero de quadros se educaran, se tôrnaram mais capãzes e competêntes di-
riqentês das massas e servidorês do Povoi casas onde rnuitas cé1ulas do
nosso Movj.mento del.an os primeirôs passos, cresceram e se robusteceraln
ern estreitro contacto co:n as suas tarefas prálicas e as suas lutas. En
deÍesa das quais duias e gloriosas hitas se travaram, palticularmente,
contra os social-fascistas.

A linha oportuni.ita e liquidacionísta de alguns respohsávê1s pe-
rantê as vitórias na Erplicação da linha dô Congresso tân procurado im-
pêdlr quê as sedes contlnuem a ser o instrunento indispênsável ã bata-
1ha,da organlzaÇão, ao alarganento e eonsolidação das eéIu1as, à êdlfl-
caçáo do Pêrtido. Cono as Sedes se encontram, na sua quase totalidade,
ên ediflcios velhos, êr llnha desses responsáveis procura Lransfornar as
sedes em arlnazêns de pàpel e lixo, não àuÍda do sêu asseio e conservação,
oão trata de arranjar as condlções materiais para que,os.quadros aÍ pos-
san trabalhar, fazer âs suâs reuniões e a sua propaganda,

ventô Novo quer itizer defenaler as deleqações alos ataquês da burgug
sla de dentro do Pârtidô. A massa alos quadros dêve inpor uma viragela
dê 180 graus na actual situaÇão e dêsencaalear um vLgoroso Ínovlnento de
reocupação alas suas casas de Liabalho.

4. DEFENDER E ATARGAR O

APARELHO LEGAI DÂ REGÉO
Defêniler, cônsollalaÍ e alargar o Aparê1ho Legal ê utna das prlrrclPais

farêfas que a esquerda do Partido na Rêgláo tem de aqarrar com decisão.

Grandes confrontos ale classe se aviziôham. cada d1a que passa o
Goverflo "soclalista", pau-fiandado do grande capital ataca as conqulstas
do nôsso Povo ê âgrava a sua situaçâo ale fome, de miséria e desêmprego.
E já môsLrou igualmente os serrs própósitos ale limitar ao nÍninô a acti-
vldade dos cônunisLas, preparando os lnstrumentos legais que passam a
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lêgitinar urn ataque en grande escala contra o aparelho 1ega1 do nosso
PaÍLldo.

À ocupação da nossâ Sêde em. Braga pela PSP ê disso prova evlalente.

À defesâ do aparelho lêga1 é antes de tudo um probleÍta dê linha
oo1Ítica: âplicar escruplllosa]1lente a linha do Congressor fazer das Se-
dês un instrumênto dâ edlficação, lntenslfícar a vida de partldo, alar-
gar o movimento dê adê6ãô llgaildô a Sede aos problemas do dta. a dia
alas massas dos bairros e das fábrlcas. Lrava! a luta pêla apltqação do
pLÀNO e a prossecuçao dos objectlvos traçados. nuna palavraf lransfor-
ma! as Sedês em centros de intensa l,1da partidária ê o primelro passo
e decislvo na defesa do êparelho legal.

Quê ô lnlmigo prepala um ataquê em grandê escáIa é uma êventuali-
ílade Dara a qua-L to.io o Partido na Reglão ten de se prepJrar.e os res-
ponsáveis, pártlcularmentê os Comités de Concelho, tàmar ae 1mêdiato +
as roedldas rdequadãs à sttuôÇão.

Vento Novo quer di.zêr defesa dos centros de trabalhodo Partldo e
rêsistência dêctdlda e fIÍme aôs aLaques que o lninlgo venha a desenca-
alear.

Quanto ao alargamento do aparêlho leqial, o cumprtllrento das decisões
do Congresso de DêzeÍnhro e ã ofênsivã pela edificaqão Lmpõem a abêrtu-
râ de novas Sedes. Exlstem irnportântes centros opêiárlos ondê não cxis-
te qualquer Sedê e onde o pâÍtido pará sê enraÍzar e alêsenvolver tem
delas necessldade.Encontram- se nesta situaÇão: Àftaalora | Àlhandra. A1-
guel!ão, Carnaxlde, Cacém e Póvoa.

Os concelhos êamponeses, part j-cularmente os concêlhos da Àza[úuja,
Mafra e Alenquer deven possuir igualmente a sua Seale concelhia.

PresenLemente r o aparelho 1e9al do Partido na Região de Llsboa ê
conposto pelas segnintes Sêdêsr Sede Rêgignal iÀlcâfltara, À.Pina,Graça,
Rêgo, Beato, S. Domingos de Benfica, Pa1ma, Carnlde, Charoeca, OllvaiE
(Conc. Llsboa); Queluz, Àlbarraque e Varzea (Conc. Sinàra); Càlcavelos
(Conc. Cascais); Pontlnha, ltloscavidê, Sacavên, Àlverca e Vlla Franca
(Conô. dê Loures).

OS PROBLEMA§ IMEDIATOS DO APAREI.HO tEGAt
Para aIén da legalização da sua ocupação, a defesa das sedes resi-

de numa intensa vlda partláária, e ntL,na iniima ligação prática aos pro-
blemas aio dla a dia clas massas.

Àpós a I Confêrênclâ e sem perdel um mi-nuto dêve desencadear_se em
cada concêlho um vlgôroso movlmento dê rectificação. que-mbbillze os
quadros, que dlscutã a sltuaÇào em que se eqcontiam as várl-as Sedes,
áot a coriecta palavla dê oráem "A garalHe oo VENTO NOVO NÀS DELEGAÇÕÉS"
sê transforme num movimento de filassa de reocupação e trahsformação da§
sedes er<istentes em veraladeiros centros de t.abalho do Partido.

A reallzaeào dê rêuni.ões per:-ód1cas entre os responsávei§ do Àpa-
relho Leqal nd ReqiSô ó urna orientação correcla do PLÀNo DÀ OFENSIVA e
deve perilstir-sê nêssa vla, criandó uma orientação únlca para todo o
Àparelho Legal.

Que toalos os quadros compreeüalam a importâncla da luta a trava, ;
pela edj-flcaÇão do Àparêlho Lãgal da Região e sigam o exemplo grandio- t,.,
so do 28 de r,la{o dê I975.

VTVÀ A BATÀLHA DO VENTO NOVO NAS DELEGÀÇõES DA REGIÃO :
VÍVÀ A OFENSIVA POLITICA DE EDTÍ'ICAÇÃO DO PARTIDO :
\/TVÀ O PARTIDO I


