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O CO{CÉT.I§ OE LOI,,RES O PRIHCIPAL ESTEIO
DO O§TRIM OE LISBOA

Rêa l izsu-6e no dia 11

reulrião de trsbalho eÍrt!e o

tlêdo do Cotleê1ho de LoüreE

n{rú aEblêotê dê irflidede de

A teualão fê, realçar e iaportâacie decieiva do coficelho de Los!q
pare.1úte de ciaaaea, lara a orgaaiaeçõo dos operários e parê a Edifl
ceç,ão do.eeu Partido de classe. Coísideraído ser o cotlcê1ho de Lourea o

úsls impoÍtâote dos 14 concelhoB que constitúêo o distÍlto dâ câpita1 ,
quet Pe1ê aua elevade côícentrêção proletãria, quer pê1a rica e loagâ
etpetiâaci.e dê c1âsse operária, quer pê1o apoio e trabalho revolueionâ-
tio já tealizedo pê1o íosso PaÍtido nestd área, Congiderou aiída quê I
Ofensivs po1Ítice quê o coneresso aponto,., não passarã de uns eera !rpa1a

via de ordeE[ou una 'iboaita frase!' se e direcção concelhia, as organiaa
çãee locais, ae e61u1ag dê bâ6e e a aisaa de roeEb106 do Partido não to-
uar en !Âãoa e eom firmeza eega dírectiva a nortêer toda a Bua âctivida-
de comutri6ta, ofensiva po1Ítica do Psrtido rêprêse,lta eeseBcialEente a

fueão doa coúuniatás con e Eassa doe operátioe para os êducarr dirlgiÍ
e orgauizar, poie que, coÍrstltueú a fo;ça malori.tãria, principal e deci
9lvá do coícelho de Lou!€6.

No colrce1ho ale' Lou!es etrcotltra-sê , út!a daÊ emprêaas que eaiB rlca
ergeriância da luta de c1áaee6 scuaulou Eo 

'rosÉro 
distrito, qúêr aíteB ilo

25 de Àbri1, quer De6tes trêa aaoe que sê thê seguiren. Treta-se p4re â

ditecção ilo coscê1ho de Loüres de sp!ofundâE ae 1ições da lutê, violêIr
t6 ê pscíficê, tlê6 grêvêB con ocupação ãs naaifeataçãe6 de 11,sr alas rei
vllldicaçõee si[diceiê 6os coobatê6 polÍticoe que t!âvsrer[ os opêrAÍioB
dê ÍÀP e deEsia trrbalhedorê8, cerieralieêr e6sâ inpott6üte experiência
e e1êvêr o níve1 po1íticô de todas ás noBsaô cé1u1es de ba6ê il.e eEpre -
sa e de fãbrlcâ.

No corcelho de Lourep eítrôncÁ o.pri:rcipal eixo industrial dá ci:
dadê - CÀBo RUM - onde vêaden a áua forçs de trabâ1ho diáriametrte
ceica de 35.000 opetãrioa.

1

1

de Junho lls aede do Pâltido êD Saeavão, una

secÍeterlêdo do CoDitá Regioaê1 e o secrêtIr
, reunião quê decoÍleu de uua forma aÉtla
Pârridô e dê luta êítre És duâs 1iãhá5,

o6i 6 svêíÇéd o

á1guqr.s das
O concêlho ã rureedo nà Bus conâtituição pelo sector

doe operãrloa, a aétl ill claBse, o aector 6eta1ütgico coo
principaie eEprêsês aetalítgicas, tais como, a Trefileria,
róEe, e Luáo-It.1ienê, o Bátislâ Russor a Dstsun e â volvo

ê Utic, .a Co-

, E âíllda oB
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principsis ismos ile êctivialáde' quê vão desde o 6ectot qulnicoi Dirup'!e

ver, nobia1a., IÍal8ârinâs áo sector !exti1; desile a indístria do ?etrô -

leoi Petrogal" Petioquiíica_ Sogãs à importantê emprese dá indústria vi-

drêira quê ê a Covina, ileece a indüsrri§ eÍecttõr':iee aos rn6veis' aos die

úanteê, .âoa tábãcos, à cerãmica e aos tranBPorÍê§ '

No coúce tho de Loutes

unidades ÍEbris r os grandes

cêvidGr Stç Itia, §. João d

alê Bastor- catujal, ca|tráratêr

floresceram juato e ero íntiaa ligação coo es

belrloB e vilae opetáries, coruo Sacavão, !!os

a Telha ' P eri s coxe, Vê 1e de F iguêira, olivâ1

Faohões, ceoe§á6 e odivê1âs.

discutiu e api:ofulrdôu o Reletõlio spreseatado

rroe í1ti-r,,o" ciaco 1neges. Ào redor do tala$6o e

trâvou-se âcesã conttovêrsia e luta êÍItle ê5 d9

A reurião rejeitou o eoÍrjuÍrto ile conclus6ee êpÍesênta'la§ no re1st6

rio e que levarism a sê fo96ea aprovailas e esêaÚÔteãr a actual situação

do pártido no concelho € os ilivet§os problêmaB pc1Íticor, ideol6gicoa e

orgaflizativoÊ quê tê!0 eom brevidade 5erÊE solucionádo9'

Á reunião pattiu do poÍIto de vistê dê que o Pêriido Iro concêlho de

LõuÍes obteve assirleláveis no conjunto dê §ua actividade' tanio ná direc

ção, condução e influência dê Iuta alos opeiátios' coÍlo no cosrbate Ítoflt31

e aen trãguas con!Í!t o revieioniarlo, corlo ne cÔnêtituição de un grande ú

oero de cê1u1as de bsse nes aais importartes fábricê-3 e- êDpre§áê, eooo 11á

eristêoeia de uÍÍ forte. eoeso e b o!Í1 nímero cte quadroÊ rievolucinãrios pro

1etátios. lsso êtê§ta que á c14s§e operãria entregou âo seu' Pâltido oB se

uá nelhorês filhos, os que §e dêstscarêm e teÍ}pê!aram nas luts6 e acções

tevolucionárias r esse sânBuÊ itlsufl.ou Í!o Pârtido s fí!:meza' a vorrtâde de

ferLo, a diecip.liaa e o entusiasrrro íla clossê opelãria pela Revolução' pe

1e coaquists clâ âúâ diLádura ê pê1â insÊaursção ilo cornunismo, ê un peÍtlDr

seguro de que se criárâÍr oo cotação da c1a6se oPerária â9 ráÍzes nece§§ã

Íi8s pâra qssegurar ao noaso trqbâLho de Partiilo, tegularidêde .e esiebír

1i.lede,vêÍIcer eÊ difieuldades tell)porãrias' coÍtigit oa desvios detêctâ _

ilos ê obteÍ novas vit6rias.

2 A NECESSIoADE DUMA DIRECÇÃO POLíTICA

AVANçADA PARA O CONCELIIO DE LOURES

À reuoião eaÉütou,
da act ividsde dô Pârtiéô
das que stõee susci"ádsê,
a9 linhas,
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A reunião partindo e$bora do. iEpoÍtan fâcto de que o oosso traballto
gánhou u&ê e6tat,ilidade ê ccerinüidade inrlispenaáveis a quâ1qüê! !rábâ-
tho comuaisia proJüadô e de longâ alcançe. Não obsterte fea rêa1çâr à ac
tual direcção concelhia, que não b*sta a existência de uma organizeção
!egu1sr, que rão bastà qtre se eíeêtuefi reuÍiiõês, quê não bssta que se
cumpram ;ais oü iEÊrlos os p1ânos êstabelicidos, que íão basta que não te
trhá exi6tído recaÍdâs oü rêcuos paia âprêciar dula ponto dê vista $ârxis
ta-1eniíistê, i.oto ã,do ponro de vi.ste de Ofensiva ?olitica alo paÍtiilo
o trabalho .lo conce tho de Louree.

A reuoião fez realeer que ü trabalho da direcçào concelhia esteve
bâsteiltê ãqudo das exigêocias Cá 1uta, que iúportantes 1utês eindicais ,
como o rnateri.l e1éctrico, os netâ1írgico§ e os quinicos ou luta§ cono ,
dos de6diÍ,entos na Mariiott, o ÁCt ÍÀP e ê co$quistá da Cooissão de Tra-
bãlhadoreô dê UTTC fler1 sempre tiveraEl na direcção di, corlcelho aquele cea
tro dirigente e1ârivideste e politicarente maduro,

Á teunião fêz lêa1çâr que a eítuação do trebalhs dirigente se âss.e
mellte ao qüe o CaiÍaráda Mêô Tsétung escrêveu efi,,A prop6sito dos nrêtodos
de direeção" t'tSe apendÁ ã.^ gLtlndeá ,ta^á&â .6ão acÍi\Jd^, L fião hA un {otL
te ní,c!,eo diniga.nÍo tloe ar.gen.i.ze @daeuada/nen.te etlaa actíviCado. ota não
pod.e/LA Átn nan.tida pon nt.ito Íenpo, nã,., podo,tã d,,d,wcah nú. ju.áta dir.ecçA,
\ern d.tíngi,n un nívtÍ mait elev«dt,,,. lsto quer ilieer qrie a iiirecção eon
celhia não deu, nem foi capaz Ce dâr um poaleroso salto em frêÊle que a!-
rastasae todas as orgarizações de basê e despertásse a it}iciativa d9.s q]â
droe, mas ao iav6s instituirl e preticou um tipo de direcgão que !em vinô
paogrêssivanente e afasiar-6e dás .,assas, s dêsligãr*se alos quddros ê da6
organizaçães de bsse, a resválâÍ !sr:r a rotioa e pâta á burocraeia âbrirr-
do as portas ã capitulação e âoÉ c â p i t u 1 ã c i o n i s t a 6 ê eri.êndÊ ss coÍ!di!ões
p&ra e l iquidêção e para os liquidâdores.

3 REFORçO DA V|DA COLECTTVA
A MOBILIZACÃO DE TODAS AS FORÇAS

-A reurião dênuneiou una situeção ánornal êxistênte ao nÍve1 da di -
tecção que ae reflecte eE ertêclas telações eatte a ditecção do coÍicelho e
o s€u Secretaríêdo coneê1hio, tendôneía pars 6ubstituir e enfraquecer a
sütoridede do comirê de Concetho e alás suas reuniõee plenãrias, debilitar
a suâ cápacidade dirigente, a aeceesãria e indispensãve1 vids colecrivs dê
?artido.

o
E
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À teunião plenári.a do contit6 dê côncelho ã o orgão rnãlriuc de ditec
çãc ccncelhie ê, nelrhum orgão , fiern mesmô o secretêríado .oncelhio pode

sulstitui-1o on podê deixar de rêa1izfit âs su&3 tarefàa e oô p1ê!ro6 ale ê
ctividáde a não ser oo quâdro das deeisães, orieataçôÊs e directivad do

Cotnitã de cotlcelho e a este teln quê iêgu1âriiente prestat contas. Pefsi§-
tindo seásê via de sobrepor o §ecrêteríadô eôÍcelhio à rel]nião plenãtia
do coícelho, violoú-§e â6 §orDa6 da vír1â irterrrs, não se Íorjararn" aeo ae

§êlêçionâtaE) ull Írovs corttingênte de quadras dirigefl!ês de prineira guali
dade, criou_se dois otgãoe de drrecgào concelhiá que enfrêquecerau e di-
recçãc, a.iaolars& éd vida dss fi:assas ê a âÍãi-tár3ir dos quâa!Íos do ?ar!i
do.

fetes mAtodos de direcção burocrãtlcog e r€\,iàioíistas ÂtêntáÉ con
tra 3 vida colectiva,cortre o ceítrâ1ismô denocrâtico ê contra âs correc
tÉs Íelâçõ€s que Be dêveÍn estabel€cer €ntrê oE diversos orgãos e erItrê
eada orgão e o sêú perDsnefite.

4 VIDA INTERNA DAS CELULAS DE BASE

Á r.união constâ!oú a exietôocia de un cerEo Díflêro de plobletras e
nÍve1 das cê1uLas de base, par!iculârmenre 11es de iábriêâ e empresa. Esta
situação teft a sua raíz nos nrãtodoe de lrsbâ1io e nos erros êctúê1üetrte co
metidos pela dirncção concelhia, entroícáf, en .oncepçôes, ptátic6s ê nun
ê6li1o de tr&balho e de direcção burocrãtico, ultrâ?êssâdo, do te*9o'do.ír
culo de propêg.1nda e inêdêquâalo ãs exigâncias da luta polÍticâ, da Ofellsi-
va e d6 EdiÍicáção do Perrido. o r.elstivo strofiámeatd e paralização das cé
1ú1as de base, p6rticrllart ente âs Ce fábrica e ênpre6a deven-se e qire â di
recção coacê1hia oão cuida da vidê dês nassâs, se efastou dás Êassâs,per-
deo.de viÉta os supremcs intere6sês das mâssâs e âbêfidonou oE quádÍos e as
suas cé1u1as à sua sorte.

Ás cálulas de base são a arEéria vital ds orgaÍrização do pârtido cg
nrutri6ta, sem céLu1as de base principslmênte Íras fábricâs e eÉpreêaê e an-
tes de,tudo e primeiro quê tudo nás ?2 cràsdês rãl,ricas do Plano ,1egíoÍ!â1,
o Psttidô no concelho não eonseguirã F€6s&r ds priüeira etâpá que fui a

constituição dessas cé1u1as e a normalizeção da sua vialâ reSular ã segurda
etapa que ê a direcção da 1t!çe dÊs m-ssãs e Bânhâr ê úeioria dê c1a6se oE)

rár1â oard a tãctica e para o ProgràDâ do Parrido.

/{
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Â reunião selieÊtcu q§e êste cãnilêqtê P.oblema das cê1u1as de bá§e

leÍn á Êua o!igêfii nâ linha buroerãtica da direeção e sõ poderã ser lêsolví

do no decurso riue rectificação ê dllr0a 1utâ dr,ta e Prolongailâ nos 
'louÍnios

da po1Ítica, dâ ideologiã, dcs nrétodos dê tr3bâ1ho, esEudo Ê <iírecção

5 5 MEOIDÂ§ PARA O CONCELHO
LOURE§

Á teunião depois de analisai ê debater a act§sL sitrtação do. conce-
rho de l;,r;a; ,rn.iài" pt"pô' ao ccmitõ Regioral de I'isboa ás seguirtes
redidás:

AS
DE

1. O^R ttít, PRAZA 0€ i f"{E3E-9 À ÁCÍUÂr 
'IRECÇÃdCOA'CETHTÁ PÀRÂ PRdCE'ÉR À SUÀ RECÍÍT1CÁ -

cÃo r Ã r1R[1E ÂPrICÁcÁ0 ,A ]Ãc1 IcÀ 1)0 PÂR

ilrro. pos prÁt(s rsrÀFtltcirJs r F4itR r0
c0ÀraÍ lh{) írr rÔuPts ul,/ c0l\cFtHd ,r uÂÀJGl'ÁR

oA ga Dt sÍRlfi -0r t I sBCÁ .

PEetaDO N0 ftM 0c ?uAL fNuÍ4RÃ Aa CÚ(l"E
RFCI{]IUÀL UT{ RTLAIõRId DÁ SUÁ 4(1 1L'IOÃOT

1Í. Á ÊEü ÍÃ0 Ciil,isIrER0u quE 0 rR06LÉMÁ PRIH-
cÍPÂt p0 c0 crLHo ,E LdURES 8.0 PRdBlSl4Á
ot aint.cçda P0Ltrtc| t 'trÉÔLÚalcA, o1s MÉ.

rcÉ()s ,E ,Í(ECÇÂo t ,A Eoüc|Ç§.o ,Cs quÁ -
,RdS.
tuE 0 ÁsPEcl0 PRIIIcIPÁt REsÍrE lü0 srcRErÁ
p:IÂr0 cdtcEríi0 r N0 sEcRúTÃÊÍ0 00 c)NcE;-

10. Á C0l/ruqÃd ,Â rsquArRÁ L'0licEtfl1Â 9E-

,AR 0R1E.ÀlÍÁçdÉS GERÁÍS Ê LSPECITICÁS,ÁC0lü-
PA['t.tÁR A5 LUTi{S, ÁP014Ê-SE NdS quÁrR0s E

sÁ6rR uIr-lo-(, tslUrAs t PRt)U0UER EIIIRE 0§
ouÁrRos c r-sÍúr0 E Á ÍllvÉsÍIGÀÇÃ0,PRePÁRÁR
Á-s ?IuERSÁS Prú IoES OL) P^RTIÊa r .§ÁBER *E
ÁtÍzÃ-tAs co^.1 sücE-§.§c, RE-§drvrR Í0rÂs Á§
q{l8-cr0És olrlcE1s r c0NTRÚvER-(Á-S, ÁP01ÁR-
-sE i/A E§quEPrA É AllRÂSÍAR Á ltiÂ10RIÁ,.

Á Rru IÃ0 Ál.rÁlÍ.sdu QUÉ ri{B0RÂ 0 cÁí{ÁRÁrÁ
sEcRrÍÃ{Í0 ao c1NcELHi FdssE üil quÁrRo 0-
iÉnlnro pncir-ssIoNÁt,o PÁRrrro ÀcERcÂ,E
l.llt{ Átut'- 0trf triÍlNÁ'lfÀ/Í1. St Ár4SIdU rÀS ltAS

sÁ.s PiRrru 0s -cÃr's tÃB1T0s rÁ crÁsst 0Pr
pLaiÀ DI FIpr{t za, ,iscIPi I\iA t cÁPÁcir,ÁDÍ
,E TpÁ8ALH0 t RrUEiÂür.r -ç1NÍ0iÍÂs rr PÁ5si
ulrÁ,E tJÁ.s -süÀ-s ÍÁRE.rÁs ,E ,1RÉCçÂe], 0E
TMP(,TE]\iClÁ rÁCr À.S 

'ÍrICaltDADES, 
Dt RU?Ô'

cRÀcrÁ Áids ÉÍorD-§ ,Ê ÍRÁEÁlH0 É iÍd cdl/ -
TRÍ't[ ,0.§ 1UÁ0(0-c I Írt CAlITrltAÇÀr1 tuÁ t I'
UHA PJIIIJiI'- TÁ ÍÀ'TIC4 

'd 
PÁRTI'd I VÀ

r/t4 t !(; r(,TúRO ,Â PTUJtU(Â0 P0R1 ,ICLTESA



6

secavêm, 11

tuESSt SÉÂ/11r0 Â REUlJÍÃ0 0tc10Iu PR,P,R
Â0 c0Í'.11Í[ PÊ6Ir At rÀ/u1ÁR 

'E 
N0í0 0 cÁMÁ

nlor srcnrrÃnro ,o c0llcEtlío PÁRÂ c sEU rÔ
CÁT 

'f 
TRÁBÁLHO. PÁRÂ JüiIÍO 

'Á 
CIÁSSF O:

PERÃRIÁ POR uu PERl)Oa 
'r 

oBSÊRuÁ(Ão E

REEOUCAÇÍ,A. E, REEXÁM1NÁR d ÁSSUlrÍo iro ríl
,0s 0üÂÍR0-§ r{EsEs.

"t1r. A RÉUtltÃ,o oEc"lgIu ?R0P0R Â lidRl/AtÍzÂçÃ0
0A vtOA 00 0RGÃ0 00 Co^tCEtHd, rLut otvE
ÍNSTIlUC'Oi'ÁtI2ÁR REUN I OES PtEI'{ÃR7ÁS MEN

sÁ1s, rErÁs sÁiÂ,ro REr-ÁÍõR10s, ?tÂllos ,-
oIRECTíV^5. E 0IUERSÂS 0RIÉlrÍAç0ES PÁRÂ
0 Íe^BA.Ho

Ív. Á1\rÁLÍsÁi,iro 0 FAcÍ0 0É 2uE d sE0REÍÁRiÁ-
?O CONCE,LHÍO SÉR CdlllPOSTO POR l T BROS
D0 c0MtrE REGÍ0ÍAL, Â REUÀ'1Ã0 PR0PoS 0
sÉ.u -rM€.alAT) ÂLÁRGÁ|JEIITo À 4 N0v0S qUÁ-
DP,os ot N'! vE L colrcElHÍ0.

u. Á RtUNIÀC I^rStSTrU r\rÁ tÍrESrÀ, qüE 0 PRlN
clp^L Do co^/cEtHo ,E l{ruREs t Í0[íÁR A tf
ÍÁ rE cLASSES C0 () EIX0 NÁ SUÁ ÁCÍIUlrÁ:
,E POLTT'|CA, oúSÁR SER A 

'rRÉCeÀo, 
CA -

l,ríÂR Á t/À10RrÁ ,À clÁssE 0PÉRÃR1Á E ÁrRq

UER.SE Á SER Á VAI{GUÁR'Á OO DISTR1TíJ.

de Junho de 1977

DÀ REUNIÀO CONJÜNTÀ DO

sECRETARTÀDo Do courrÉ REGIoNAL

E DO SECRETARIÀDO DO CONSELHO

DE LOÜRES

ÀPROVÀDO PEIO SECRETÀRIADO DO

coMrrÉ REcToNAL DE LrsBoÀ
(2o/6177)


