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CÍIMUilMAB(I IIA REUI{HÍI

I Tom í§ ffiluTfftfi§ n nE8u0 D[ U§0{n

1. O Comitê Regional eieito na I Confe::ê::cia da ürganização
ReEional de Lisboa efectuoi: a sua primeira :reunião plenária no

dia 6 de Juniro para proceder ã eleição d* secretário e do se -
cretariaáç do Comit6 Regional e realizar um balanço oa Confe -
rância RegÍonal

O Comitõ Eegíonal foi unânime no pape.l desempenhado nos
trabalhos da Confeiôncia pelo camarada §ecretârlo Çeral do Par
Lidor eüêr peJ-a acutilância das suas interrençãe*, pela ctari
vÍdêncÍe das sua orientações, pela elevada contrihuição que deu
para a resolução dos problemas d.a nossa OrganÍzação Regional ê

pelo profundo signÍficado da bandeira ap*nt;rda ã nossa Conferên
cia de t' and*L maiÁ, ffieÍharL a maíl depzeata ", nêsse sentída e

exprêssando o sentj-r'da massa dos quadroe ê actJ-vistas, o Comi

tê Regional nâ sila primeira reunj-ão apôs a (l*nferância quer saú
dar çalorosamente o camarada Àrnatrlo maLos ê envÍdará eeforços
tenazes para perslstir na apltcação da linh;r geral r:evolucÍoná-
rÍa prolatâria'do nosso Partido, supêrar os atrasos, corrigir
os desvíos € obter novas rrít6rias.

2. O Comitô ReEional procedeu ã eleição por voto secreto
pCIr unan:"midade d,o carnarada A1here$ para .secretár1o do Comtt6

3. O Celrnj"t6 Hegional dÍsçutiu e aprovou $ Re.giwento do Cami*
íô, Regionat" tç paw*oal * o Rtgírne"nt* da St.cr:a.t.ürLíado do Comitã
Ragion*l l6pan:to* ) que estabele*e a luz dos §stat,utos do Parti*
do e do *entralismo d.emocrátieo os principíeis, a regularÍdade e

as funções dos orgãos mãxÍnros dcl Fartido na ReÇião nos interva*
los da sua Conferência.

4" Àpôs consulta, dis"cussão e análise do trabalho desenvolvl
do, foi aceite por unânlrnidade uma prüposta de constituÍção do

Secretariado r1o Cornitê Reç'ional compcsta por: 13 eaanaradas:



AÍ.bs"ÍL.tc l§*rnt".{ãnio r{o Cçmí;t,6- RrgíonaÍ-) 3ax"ge.{.Vi-ce.*Se.a"n.e.tã"nic:

do titmit6- Re-giona[-l Senmun.t,t íSt eas.t6-r,i.a d,rs Comi-tã" ef * tttnt e.th"o

ds" LütltLe.al J **i- lseene-,tç"ãio da CctxíÍ.i. dr: Cone t-the de ta*cai* !

Etlnasta tse.eneÍ.i,ttío do tawitô. da Con.e-e.tir.* de t-i*boç"] f'Ár..ttdq.*

{§a.ereafã*"** tlc: Comiti. da Co'ncttíio d.e V.í-t"x Fnan*.a i,e. Xc..ts } Fea*
na*d.o lsectte,tãLi-{.t d*^ t,tr*itã. tia t$nt'ê-!..íLo dt" ü p*.;*stçt*l T e.he-*« {Sa.-,.,

chat"á.ni* do Cor;i.tã" rlç C**.es.Í.iLa dç- SíwÍ.nal X.r.co {tl.rce-§ecrleáã
nào do Canit'e. do t,üntaÍ.ho dt Li,sbça\ l'Ligue"t" íViee-Stanetãa.io
da Qopo-ntamtn.to Sínd,Lc.aÍ- d.a Rugiã"o| 3CIã"o íSt.ene.tü"a,{o d,a Ci.{"u

t"a da.t CTTI Áze,uedo {{/eee-*ce estt"tâ"aíç do Corytití d.a tax*e.lho dq.

Lautetl e i^nt6nía (§ecrre*ãa.r-*t d,a 0nganizaçãa daa fulu.Í.heftt* da
Regiã.o cto Lia b oa ) .

5. O Coinitá Regional aceitôu a sugestão do seu Secretarlad.<:
de reallzar reunÍões de trabal"hos c$m Õs §ecretari-aCos dos 6 Côg

cel"hos princlplis do distri-tor.n*' ssntido tte estabel-ecer debai
xo de uma dl-fecção centraliaada mais apertadas reLaçõe* de tra
balhctr efectuar um balanço da actuaJ" situação d.os Coneelhosrda
aplÍcação dôs §l-anos F-egionais nestes primeiros cl"nco meses do
ano e del:áter os meios, os môtodos e as f,ormas rie levar â prã-
tLca os ensinarnentos da Conferância da Região"

fría 8 da Junha na Sed.e de Ateãntana eüffi o §e.c.te..t.ani.s"do da Can-
ce!-ho de. Í-i"*boa;' Oi* I do Junha yra Sede, d.a Vir*o. Ftan*.a com o

Sec.ttç.taniarlo da Conce{"ho rle Víta Fnanca; fiid Ç de 3*nho na Sc.-

d* de Q.ue{-az cot:lt o Secae.faLiado do Contol".ho rlq. Sínth.a; üi.a I
d.e Sanho *a. Se.de rla Vend.a Nova eam c Saexeiastíada d* ConceÍ.ho
cle. Üei.tta*; Via'1'3 de Junho na Se-de- de Saccuãn âolr4 a Se.c,te.*a.&.ía

do da Cancet-ho de Lo**ea; üia 14 da. J*nhs na Sada. de. Cateavatu
eom o Sech.e.tani.a-do da Conce.Í-ho de" Ca*caí*,

6. 0 Comltê Regíonal efectou urn balanço aprofundadü dos tra
balhos da Çonferôncía e considerou que os objectivos prclpostos
foram nô essencial alcançaúos.

Aprelciour$ vi.va e intensa particÍpação dos camaradas de-
legadoso operãrio3' d.as fábricas, d.irigentes sÍnr}ÍcaÍs, mulhe
res trabalhadoras, jcvens estudantes, soldados, cámponese§rln-
lectuaísn quadros das freguesias e ass*ciações de rnassas, em -
pregados e pioneirôs que enrÍquecerffn rôm â gua rica exper.lÊn*
cia prática e o seu agudo sentido de elasse a discussão dos Re

latários.



Consld,erou importante para o trabalho futuro o Relatório a

presentado ?Á ACTitlíOAüE ,Á 0RüAl'ÍÍ Z^ÇÃ,ü Rf0ÍOli*t 0€. tISB0Á bem

como, a guase totalidade dos REIÂTÚRI0S das dÍversas frentes de

luta sujeitos ã dlscussão e aprovação da Conferêncla.

. €. coweÍ,ama todaa a,á ei.Í-uÍ-a*, conii6.* e otr-gdnítmoa Pd'rla. que

nâ.^ pn-oximat neuniõet, ,segundo um eniti,nio e uín pl«no pnoced.an A

díacuatã",0, d"o e,ttuda e ã apLicaçã.0 dq.*ae* inpottant.et mateniaíd,

7. o Com1t6 Regional ao fazer o balanço da Conferência , fez
.questão em realçar para todos os quadros e particularmentê para
os prlnclpals dÍrigentes regionais, Fara ê necessidade de apreen
der com cLareza a chave da Conferência - que reside na compreên

são e no domÍn1o üas questões da táct.Íca como espinha dorsaL da

actividade do PartÍdo no distrito.
Embora conslderê que o aspectô princlpal do nosso trabalho

é positlvo e que a corrente domlnante ô a Ofensiva e a Edifica -
Ção, o ComLtê Regional e todos os organismos devem Lntensificar
esforços e concentrar forças para atacar os atrasos, corrigir os

erros e desvlos ainda verificados no conjunto do nosso trabal-ho,
neste ou naquele sector e nesta ou naquela organização.

Entende o Comltõ Regional que a Conferêncla sendo como fol
o espelho da Reglão colocou à evidência os pontos fracosra saberi

nd.'5 qae;'Ííre,t pot.íti*oa, na necessidade de elevar o nÍvel dos qua

dros e dos organismos dirigentes no domínio da tâctica do Parti-
do; no.A qua"ltõea da ídeo.(-a§!ar Írã necessj-dade do estudo do mar -
xismo, do leninj.smo e do maoÍsmo, de aprofundar na massa dos qua

dros a concepção comunista do rnundo, de reforçar o espÍrito de
Partld,o e a disciplina comunj-stas; naâ queáÊõe,5 onganizativaa .

na necessidade de resolver os problemas quÉ se Levant,am à conso-
lidação da direcção a vãrios nÍveis ê ã consol,idação dum grande
nümero de cêlulas de base

8. Jl reunlão considerCIu que foi um momento aLto e de grande
significado polÍrico A EIEIÇÃ0 aü c?ttlT€. R§GIdl\,Âr DÉ tÍsB0Â pe-
Ios 428 delegaáos (com um.voto contra) mandatados.,das c6lu1as e

organismos d.o Partldo na Reglão,



9. Ainda em relação ã Conferância, o Camitá P"egional apreciou
e enaltece"ü o excelente t.rabaiho realisado pel.a TÍpograf,ia Eeglo

nal que eontril:uiu para o ôxito dos trabalhos e f.ea questão de

realçar * elevadc espÍrj-to de trabalho, de rÍiscJ-plina e de dedl-
cação dennonstrados pôr essa cá1ula d.o Partid*.

10. O üornÍtê Regj-onal traçcu as lÍnhas gerais para um PlÁNtl 0Ê

.TÊÁBÁ[fí0 parã ôs prõximos 4 meses (Junho - Julho * Agosto - Se -
teJnbro) que conçl,ste na aplicação ao nosso distrito das decisões
e directivas do If pI"E§I{JM DO COMftÉ CENTRALf rlum movimento de mo.

sa de estudo e apl"Ícação dos ensinamentos da Conferência Regional

e na luta por alcanÇar os objectivos fixados no PLÂNfi ANUAL.

1l-. No sent,id* de passâr ê uma etapa cl.a CIfensiva P'úLÍtica c$mÕ

claramente ÍndÍcou o fI PLENUM, a Cerrnitê RegJ"onal. aprCIvCIu o§ pqlt
cÍpÍos o os objectÍvos e a compCIsição <la Cdl-{I§SÃO 0/.. CÂMPAÀ,I{Â "§i
o'5 t.t*bs"{-hadctne* padern vqftegt §. c.Fr.iÃo", na qual se Íntegram mem*

bros do -$eÇretariado do C*mité Reqrlonaln dc, Departamento §indi
cal, do Cc,mÍt.ê das Mulheres,da ürganlzação nás forças armadas t

,lo Comltê ao Par{:i.do pare as Empresas ÍntervencLonadas, do Conri--

tê d.o Partído pêra a Luta contra os despedimentos, <1ô Comité do

Part.ido pârâ ê lut.a coRtra o aumento'do horário de t.rabalho , do

Comitõ do Partldo para as êmpresas imperiallstas, do Comitê ,do
Part.Ído pare os Trarisportes e ComunLcações, clo ComÍtã do Part,tdo
pâra a lrÊarj.nha lr{ercante, dt: Comitê do Partido para a Previdância,
do ComÍt6 do Fartido para os TexteÍs, do ComÍté áo Partido paraa
Inrlüstria Quimíca, da Organleação d.os Bancã"rÍos, cla Organização
dcs ,§eguros r do Comlté clc trartido para os B*irrCIs e do Comit,ã Rg

gional da FEML.

1e. O Comi-tê Regional atenclo-se ao exame efectuado pelo If Pr.§

NUM reLativ* ao CIrEão Central e ã necessidade de consolÍdâr o sê
' .manário para reconguistar o áiário e ã medicla de real.izar Á CÂil'{-

PÁl',f{Â ?ELA t/EÀírÁ I}\,rEGkAl üA E$IÇÃ.A no^ díaa 16, 17, 18 e I9 do

con.Le-ntl. mô.t. DecÍdi.u aproh,âr uma Resolução em trL pontos e pre
parar as condições Fera real-lzãr Çôm êxlto a CÁlt{PAfiIHÁ O^ UEA,|0A

MÍ LtrÁilÍr pos 6 , 0 0 0 -?0RIi,Á rs ldÂ RrGÍ Ã0 .
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13. 0 Comitõ ReglonaJ. Índicou a necessiclade de reallããr a IV
REUÍ\'ÍÃ0 0E üTRI6rÂ'rES 0A ?RGÂt/ÍZÁÇÂ0 RrGÍ0t{Át 0r II§§dÁ e clecidiu
fÍxar a data de 25 de Junho e de nessa reunÍão proceder ã etscus
são e aprovação do pr6xinno FLÀNO REGICINAL

14. No final dos seus trabalhos que decorrerani num elevado es-
pÍrlto de Partidord,e dinamismo e seriedade, o Comltô Regional s*í
da todos os quadroe .e todaç es organieações e cçnclama-oa a man*
terem*se intJ"mamente tigados ã combativa classe operária da ca*

pital, estreltamente unidos ao povo, a não ternerem navegar nas
'tempestades da luta de classes, a reforÇarem a f6rrea unidade.
do Partido na base dos principios e da linha geral revolucioná-
rÍa proletária, a lançare#-se com ous&dia ao trabal"hçra atreve-
rem-se a obter vÍt6rias pãra persÍstir na Ofenslvar íâ Edlfica-
ção do Partido ComunÍsta e parâ Ái\rPÁR li,lAíS, 11,{EllÍí,1R E ,'{AIS gE-

PRESSÁ.

Lirboa, 6 du Junh.o d"s lq7?

CÚMÍTÊ REGIOilÁI ÜE tl§BCIÂ


