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I. A ORGANIZAÇAO COMUNISTA DOS BANCARIOS

É uvn ononrurznÉo AVANçI\DA

No ilêcurso ilo ectual l'lovimeato de Rectificaqão iniciado depoi6 da cotrfe
rãncia da 0rgauização R.8iona1 ile T,i6boa deeidiu o Secretatiailo Regio -
$a1 realizât aluas ieuniõãs conjurtas, êo 31 de Agosto ê 7 de Setembro '
con o comitê ilo ?attiato para oi nancários' para Proceder a um balanço
ãá "itu""ão" veriricar do srau de aplicação das estratégicas orienta -
çõ"s saÍãas'do I colectivo .los Trabalhadores Bancários comunisEa6, de_
têctaÍ os erros prancrPoas e os deevios, aPoÍrtât as taÍêÍas e as oêdi-
das pa!â edificar ,lnt iott" e eoesa 0rganização Comunista dos Bancários
na Região dê Lisboa.

A otganização coflunista iloe Bancários é uma orgaoização relativaúeíte
antila que_despontou ?ouco teoPo ante6 do golpê militar do 25 de Abri1,
q,re poss,ri uma larga u*periência da lute PolÍtica, das diversas r0ovineo
irçõ"" aos tratathãdorei baocários e da vida do nos§o Partido Conunísta'

A organização comunista (los Beflcários ã ura de6tacaÍoeoto que se teoperou
na" iempesiades revolucionârias da luta de o'as§as e particulaÍmente t!a
vou um agudo, coEplexo e profuIIdo coabate contÍa o revisionisnro que ê-
xercia o poder e o controle sobre a "baocê ÍIacionalizada" e influenciâ-
va e iludia uma larga calraila de trabalhadorê§ bancãrios'

À orgaoização corrunista dos Bancários foi pioneira e gualda avarçads da
linhã sindical do Parlido, '!Luta-llnidadê-vitória", ao integrar-se de u-
ha foÍne decisiva na histórica manifestaQão dos srndicato6, em Agosto
de 1g75, contla a lotêxsinilical reaccionária " ta oc,rpação do Siodicâto
da Indústria e Comêrcio Farmacêuticos; ao aPresentar aos trabâlhadore§
bencãrios un prograna que con6:lgnava o controlo 0perãrio e a saÍda da
lntê!sindiêa1 óe ttaiçáo,, e assêstou ud golPe decisivo no aparelho sin-
alicê1 social-fâscista âo mobiLizar todas âs forças suscePtíveis de se -
rerr uÍriilas para expulsâr os revisionistaô do SiÍrdicato dos Bancários na
o fêÍrs ivá de I975.

A organização ComuDista dos Bancários forÍ0ou, seleccioaou e educou ufl e
te.,aão númiro de ilirigenEes práticos, homen6 e oulhereÉ influenteg e dã
confiaaça des massas que ocupam cargos nas comissoes de Ttabalhadores t
Comissões sindicâis e delêgados 6indicais de diversos locais de tnÂbâ1ho.

À.organização coounistê do6 Bâncátios dêu un boú oúmero de quadros comu
nístas à organizaçáo regional para diversâs tarêfase ftentes e depârtê-
mentos, e ao mesmo tempo, di6põe ainda de um conjunto de quadlos bod6
ou relatívaoente bons, que são um penhor seguro dâ estabilidâdê da orga
nização e da resolução de todas as dificuldades, desvios e irsuficiên -
cias.

À otqaaizaqão conuüista dos gancãrios têve uÉa boâ rePresêntação no con
gre6so dâ !'undação do PaÍtido coúuÍtista dos TrabêlhadoÍês Pottugueses ê
nas E1eíções Sindicais de 'íarço desEe ano realizaran uoâ vasta e aÍÊP1e
craDanha de r:assas e obtiveraá u.oa vitõria ao colocar-se en 49 lugar à
frente dos oportunistas dos CDU?S-UDP-PCP(l).
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l{o coojuoto tlê sua activialâde atã iÍarço de 1917, a oÍgani2âção corluni6-
tq ilos Bâncários, eÍbore co!trêtesse erios e desvios, o esPecto principal
eram as vit6rias c o trabalho reâ1izâdo era positivo.
A pattir das EIeições de "ârço e ils CeÍrota da 1utâ do 8PA, -ássistiu-se
;;;;;4.;, ã ac',áotação dos probremas, cesvios e erro§, eté que ae in-
suficiências" os "sp".to" íegativos e a correrte da caPitulaçao e da 1!
q"iã"ç;. áes;men o àspecto piincipâ1 e dôniÍIaotê' amea{aodo o futuro i-
úediato da organizaçao.

II. EMPUNI.IAR COM FIRMEZA
/\ ARM/\ DA RECTTFTCAÇAO

Nas euniões conjuotas êfectuaalâs eatte o comité do Partido e o Secteta
riado Regional pártiu-se do priaeípio de que o6 problêÍ0as que efêctaven
, ô.garrii"ção dàs Bancãtios àr"t problenas de 1iÍrhê polÍtica e de direc-
ção iorÍtià". Nessê 6entialo, foi iomada una-mêdida discipLiaat que coa§ig-

i" "à "*.rrt.. 
sob observação" duránte os p16ximos 3-mêse§ (0utubro ê De-

,.lltr.l o cooité co ?artiáo e o seu secretãri-o, período a partjr do qual
. Coriia Reqi.onâ1 exaninatã de rovo os ProbleEas, o estado dê orgâúizê-
ção, o grau"de aplicação da po1ítica e a tendâacia princiPal que sê !la-
nifesta oo trábê1ho do Sêctor.

A edificação duma forte e coêsa o!ganização Comunista doB Bancários exi
sê uÍÀa Erânde revoluceo nas fileirãs do sector e alteraçõês Profuídas
ios ao&ínios da po1íiica e da táctica, da idêologia ê dâ educeçao dog
qràai"", dos mãtidos de direcção " t.àb.1ho e da vid. iflterna-do Paiti-
áo. txi!e empuohar com firmezà e audácia â arná da rectificâçao'ter co-
,o ,otoi Ce âesenvolvimento ilo Partido, a luta eo!ae as duas linhas e

como eixo â luta de classes.

O uoviEêÍrto de Rêctificação á uma luta dê c1êsses' Úna 1utê pela ofeosi
;.;"iíiia; ao partiao, i"ta s'.,a edificação, peta aplicação da justâ
táciica do lI PLENUM de i'ousar ser a direcção", pe1ê âo1icaçao das deci
6ões do I colectivo dos Trêbalhâdores Bancãrios comunistas e coütÍa a

"À"i""t. 
alo revisiooismo, ilo oPôrtunisúo, da caPitulação face-ao grande

capitê1 e corltra a liquidação e o6 liquidadores alas orgánizaçoes PiIrt'-
dárias.

o llovimeíto de Rectificação deve cultiioâr com a tealização atã ao 19
rriÍtresr!ê ilo aoo ilê 1978; da r ÀsSEIÍBLETA DÀ oF'eANrzÀÇÃo colluNrsTA Dos
ÀÀNCÃRÍOS.



iri. OS 3 OB.IECTIVOS DA RECT|FICAÇÃO-ApLrcAR o nRoGRAMI

DÚS COI.4UN ISIAS, REVOLUCIONARI

LIüAR AS o*enNrzaçõEs oE nl
n o ruúclro DTRTGENTE, coNso-zA

5E

Â.s 2l Orientoçôcs poro o Orgonizoçõo Comunisto
,:lcs Boncó;io:s

l,7LÍCÁR 0 PR0GRÁúÁ pos C0MUI/ISÍÂS

1\ noss4 organizagão dos Bancãtios deve sabe! gêtrhsr os trabalhadores
Lancários para a causâ da RevoIução Denocrática. e Popular, proPagalr-
dêêr e edtrcsr na concegção proletãria do úundo, lutar por 6uboralinar
os seus interessês ilrêdiatos e estleitos aos objectivos da c1ês6e o-
perí-ria e do DroBrâma dos coÍnu$istas.
To,ttar como baadeira a Resolução do I Colectivo dos TrebalhadoreB Ban
c--rio s corntni s tas "

?eE?Ak^?. 0 c0tJcREsso tAclcliÁt D0s TRABALHAD?RES 8Á[CÃRÍ0S

.r- mais importârtê decisão do I Colectivo dos trâbêlhadoree. Baacárioe
co$rlÍris!:as realiz:rdo em 12 de JuÍrho de L977, f.oí sera divida ê dê tea
lizar o seu Co!rgrêsso.
i;3 Borento êm que o graodê capital e o imperialisno se prêpa!ê'í áfê-
i.1ipll:,a:lte p."o_',eonãiorr.lizai a banca, a criação de uma opiaião pú-
b1i.c:. rêvolucionári.a e de rnedidas 9táticas capâzês de unir a latga
.:.2:ic:ia dos trabalhadoies bancãrios pessa pele propaganda, Í!obilizê-
;ã", crganização e realização do I CongresBo Nacional doÊ Trâbalhado
res BancaÍios.
:l:rs o ccígresso não passarã dê uma bela ideia para mirar e reuirar
'j !.r !1âo se trâtar das fornas, dos meios, dôs objectivos, das etapas"
:lr:s tarefas no_campo ala propaganda, da agitação e da organização. ou
ceja, ã necessãrio a bâse da Resolução dê 12 dê Junho do colectivo
"1âbcraÍ uo PLANO DE ACçÃO na base da Iirhâ fuÍrd.,xê to1, oobili.ra!
tcdês âs forcas ê colocá-Ias em t.asão, passar ale una êtêpa a outra
iitairê ê oDter vi t6rias sucessivas.

t. LLIT^ PELI.. CRlAçÍ,0 O0 8Ál'C0 r/ÁCÍ0fl4t ÚrÍÍCo

cono co!rectamêtItê iÍldica a ?eso1ução "a tãctica dos monopó1ios foi
3_do abândotro pre$edi tado de um grande núroero de eopresae,_na convic
ç 1o de que corlbinando o âbándono coo â sâbotagem dá produçao, o boi-
cote llo escoamenÊo, das roercadorías, a d e s c a p i t a I i z a ç a o , ê fugâ do§
ca'':rtaís e o ce'co às unidades de produção, os operários criarao e
ideia da sua própria incapacidade e incompetência para dirigirerd ê-
ies próprios a ecoaonria do País. O sistema bancário foi a mola pro -
pulsora e o coração desta táctica dos capitalistas, sem que"na naio-
iia dos casos, os trabaLhadorcs dâ baDca sê apercebêssen dessas naôor,ras c se organizassem e unissem para pôr-1hescobro".
.\ oolitica de ree6EruturaÇão câpitalista dâ bânca é imperioso contra
pôi a poritica do controli operãrio e a criação do aanào Nacional úl
nico.
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í. ousÁR sER Á ,lRECçÃo NA LUT/. PEL, C,NTRAÍ,

Na 1utâ pelo CCT dos Baocários tem_se vifldo ê pêrder e iniciêtiva e
uma excê1ente oportuÍlidâde de genhar a úeioria ê diri.gir os traba -
thâdorês bancãrios ã conquista dê melhores condições econónicas ê
sociais.
Não nos oponos com firr:reza e determinação ao oportuíisÍlo social-de-
nocrata acantooado oa direcção do sindicato, em conluio, coÍd â pe -
quêna-burguesia do Governo dito sociâ1ista.
Com estâ po1Ítica hasitaotê e seB princÍpioe, de aão trávar um corD-
bate persistente ê prolon8ado coÍr!r3 a direcção sindicá1 do graadê
capital, êstâmos a afestârmo-nos da nraioria das mêssâs e a criar as
condições para novas ilusães no revi6iooisao e para e1e no úoinêÍtto
oportu!!o se vir a colocar t'ã frente alas r!âssss dos trabâ1hâdores
baocários".
ous.r ser a dirêcçao nâ lutâ pelo Cootrâto coBeça por corri,gir êstê
desvio de direita" têr un plano de acção sindicáL ê objectivos, Íâ
zêr balânços coístantes, estâÍ âtentos ãe diversas fotças de claesã,
ousar tomaÍ a iniciativa ê tratar das questões de organização do
t r âb â1ho eindicâ1.

Lutar com firmeza por maÍrtê1: âs_conquistas aLcançadas no dollÍtrio dê
assistêacia, recusir a integração propostá pelo àoverno alito socia-
1i6ta coDo contrâria aos rêâis intêresses dos trêbalhailorês bancá -
rios, criar nos bâícos "Comissães de Luta para a Prêviilêacia" e u -
nir-se ao restánte sector e e1upresas eú 1utâ êont!a a integração e
o dêcrê Êo reâccionário.

6, PERSEYERÁR IIA AUTONOMIA 1)Á CIÁS.SE OPEPí.PÍA

Num 6ector coúro â banca exn que o gra$de capital privado ê o inpe:ria
1iÊno e o capital burocrãirico de Estâdo e o revisiorisalo se dispu:
tam, competê aos !rârxi6tâs-leníaistas &âaterem una atitudê de prin-
cípio, firne e autónoma. Nos ú1tiúos tempos" mercê dos desvioi à
linha fundameot6I têmoB dado provas de capitulação face ao grande
capitâ1 ê ao revisionisíro, ê adoptádo posições espontaneÍetas e ae-
güidistâ6.

7, RÉ,VO LUCT ONARIZAR O IJTICLEO DlRIAÉNTE

8. ÍOMAR COiIí] BÁSE A LUTÁ ENTRE ÁS 
'UÁS 

LÍi.IÍIÂS

?arâ apLicâr con sucê6so os objectivos, as orientaçõês po1íticas,as
telefâs tãcticas e o programa dos coounístas é fundemenial e decidê
dê tuilo, o Conité do pârtido.

?ara o níc1eo dirigente
!ectifi-câQão êfi !odo o s
ideológi ca ac !iva, prati
lisar o trabalho de cada
tica e dos p1êflos.

se revolucionarízat e oar a
ector 5ancário é """.".á.ioea! a arma da crÍtica e da
quadro e de cada o"galrisÉo

§e proceder à
travêr uma luta

êuto-crítica,anê
na base da polÍ



Dêve ser rejeitâdâ :l paz podre, .o âmiguisEo, a pactuasãô ^.ôn^i
açÁo, que doiúiÍlaE no coEitã do Párt.ido e ui- .o.r.nÊíveis PeIô
gravamênto da iloeÍ!çâ do aosso sectoÍ e duBâ boa pêrte dê quadÍos
rigeoteE.

9. IÉR PI.A]VOS PÁRÁ O ÍRÁBÁtT'O

0 Conitã do Partido têú de ater-sê ã linhâ fundâuêÍrtâ1, à linhâ e6-
pecÍfica para o Sector e aos Planos Regionais. Não obstante' tex
êxiBtido este aoo 4 ?1anos Regionais, un grânde ÍrúÍúero dê caÍIpanhas
e objec!ivos parâ toalas âs oiãanizações d; Distrito" a organização
dos Baacários não se ateve â elas ou sir,rplêsúeítê ignorou_as na 6ua
actividâde. É preciso dâqui para o futuro mudat esta situaçao. Ter
Plaltos, Darcar objecEivos, lutar por alcançã-1os, sdquirir un titlno
de ?arti.1o, pôr âs forçâs em tensão, dar contÍnuaroeatê pâssos em
frêflte ê alcalrçar sempxe novâs vitórias.

1i
di

t0. cuto{? oA E0uc^ÇÃ0 co,{,{ultIsrÁ ,0s quArRos

Toda a nossa organízaçào en gera1, e o Conité
sao de dedicar uma parte das suês reuniões ao
" re uniõe s de estrrcoi'do marxisIlo-leninismo,
Dêsencadear um vigoroso moviÍrento de roassa de
cé1u1as dos 5 . ENsLlos rllosórICos do canarâda
todos de trâba1ho dos Co!}itãs do Partido" e "À
DOS DE DIRECÇÃC.

em pêrt icul ar, prêci-
estudo, ou c onvoc ar

estudo eío toda6 a6
uao Tsátuag " dos "Mé
?TOPÓSITO DOS UÉTO:

1r. CRIAR UMA V"l0A OE ?A?-T|O, rtÍTA oE 01NAM7Sí|0, EtJÍUSlASl.lo
E Vl V AClqACE

o Comité do Pârtido ilevê ser u!0 núc1eo dirigente firne oa política"
ligado ãe ürâssâs, activo, capaz, uaido e gozando do prestÍgio e dê
autoridade eÍtre as massas e no seio do Partido.
O Conité do Par.tido deve realizar gÍandes e ttlédias reuniõe§ saber
rnobilizar todâs as suas Íorçâs, adestrá-Iâs e utí1izá-1ae tros coúba
tes de classe para criâr uxoa vida de ?ertido feita de dinanismo"eã
tusiasmo e vivaciCadc.

12, O SISTÉMA OE R.ELATÍJRrOS

O Sistêma de Re1ât6ríos é una arma contra o Círcu1o e pê1a Edificâ-
ção do Partido. O Si6tella Ce Relat6rios perarite "preatar contâs!',ê-
nalisat a sí-tueção de coojunto, vêr as dificuldsàes surgidâs tro
ttabáIho, verificar oa erÍos e os desvios ocorridos. o Sistema derRêlat6rioã una condição pâra unir nâ b3se da política a direcção ãs
cãluIas de base.0 conité do Partido deve fazer ReIát6rios peri6di-
cos Ía basê dês caopâflhás, PlaDos Regionais ou Iuta6 no Sector ê ag
cé1u1as de base devian fazer relat6rios dê 3 ên 3 neses.

13. 0 e0 fiÉ. D0 PART|O1, O SECREÍI1,RI^,0 PERr!{Á.rrEl/ÍE E O -§ÉCREÍÃRIO
,E SÉCÍ0R

O Comité do Pêrtido ã o centro dirígentê que asaegura a vida colec-
tiva de todo o Sector e devê traça!-as grandês linhao de actuação,
elaborar e apÍovar os p1aÍros dê ecçáo, tomeÍ as Bedidâs ,rdêquadas
no cêúpo da direcçao, dâ !ãctica, dos mãtodos e da organização, 0
Ccaitã do PâÍtido devê fazer boas reuniões e regularês.
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o SêcÍetâriâdo ?êrmêoentê eÍrcartêga_se da vida diária d3 Or8ániza -
ea., 

-àã-"riii"*ã. á." pr"""" êstaãe1ecído6, dos Eeios e dos nêtodos
i"-, ^f..rr"r. ãs obieciivos definidos e toÁar meci'1as de emergência
iÀ intervaio das reiniões pleaárias do conité do Partido' 0 sêcreta
riátlo ÉuboriliIrá-se e ptesta "o"tu" a. sua activiilaile ao Coaité do-
Partido.
Nas condicões âctuais, o nó fraco da direcção Íeside oo 3ecÍetãrio
ãã-coiiia'a" Partido. A condugão ds esquadra ílepende do tiooneiro,
ilê êua cêpacidaale ale dar oti."taçõ.s e colocar-te na vânguardâ Pela
ããrá"ã à-!pii".ção dâ 1iíha lundánental,apoiar-6ê e xoobilizâr a úai
oria tlos quadroá, prêparar â§ divelsa§ reuniõee-de Par'tido e sâber
i.oiira-li" .ot árr.à""ã, resolve! todas 3s qüêstões difÍceis e coa -
trovelsas tla luta das mas6as e da vida do ? rtido Íro Secto!'

t4. covs0LloAR AS 0RGÁirIZAçoES Í)E Br'.SE

a Rêctificacão do sector teú cono eixo bãsico no domÍnio da organi-
zacÁo^ a coneolid,lcão das cé1u1as de bâse do Partido.
;;;;-;";";ii;;; ^"-";rui." de base é neceseário colocar as qucatõês
da po1íticá, da táctica ê da vida das oassas oo coda;rdo; e ÍlecesBa'
;i.';;;"1;;ir;; e disciplinar a vida interna das c61u1as de bâse,se
gundo ã *átodo, boas reuniões, curtas e uma vêz por sêoaoa'

?a!â consolialeÍ a" "É1rr1as 
de base ã necessário trâva! uEa lutâ egu

a!a contra o bürocratisBo e o enfraquecinento de vida interna'

,5. t00 AaEslÉs nÍÉ r1ÍAl, ?0 r'. 0

À organização doe Eaocátios não realízou adesões" não recolheu os
ttutãs da ;astê eanranha siadi.cel ale llarço' não se incorporou oa
gtaaile ca panha do úovimêDto dê n!âssê de adesão, ploPosto pelo I
PÍ,EI{UH iÍliciado no período de FevereiÍo_i4arço.
À cemDasha de Adêsão entl4 os balcãrios á uÍ0 teste sobÍe a rêctlfi-

""ção" 
deve ser planeado cé1u1a a cé1u1a, devem ser dadoe Prazoe,

aiácuiiaos o" .éràdo" e as fornas, reelçados os exe[rPlo§ positivos
e críticâdos os nêgativos.
À câmpâÍrhê de Adesão entrê o9 bancários é

dação,revotucionarização e cre scioento das

,6. PACAR IIIÍEGRALM'!.ITE O ÓRGT\O CÉNTP.AL

uo iarrrunerto de cooooli
oossês f ileirâs Partidári-

nun Párti-!
igar at ra-
do sêu Per
da Revo lul

A nos6â oÍgasização dos Bancários Íecebê seBanal&eirte 200 jornais,o
q,re se podã 

"ot "id.r.r uúa rede razoãve1 ,poréo a nédia de PágaoeÍI -
tos ê baixa e tem_se viaCo progressivanênte a agravar no dêcuÍso
des últiaas se1ilaÍrâs. Esta sítuação deve ser combatida, itradicada e

!êgularizada.
coÉsolitleÍ a teale âctue1' pagâr irltegrâ1 e rêguIarúeate os jofnai!-

iieiarar o a"mettto de 50Í
na ledê 40 j orÍr41.

,7, P.lGÁR AS QUOÍAS ESÍ^BELEClr^S

o págaúento de quota ã uma condição básica da oilitâocia
do'cãnuni6ta. o_mi1itân!e devê sustê!}taÍ a organizaçao, 1

v6s de um vinculo material a sue vidá ã da §ua classe e

tido" fundir o6 6êus iriteresses pessoais com os da cauSa
ção e do comuoi §$o.



À quêsEao das ?uoles ilao e
cundãria, á um problena de

rs- PRESÍÁR 
^?O'to 

E coNTRoLE ÀS cÉtutÁs 0E 8ÁSE

EM VTAS OÉ. C0irso r1rÁeÃ0

úú cetto íúnero alê cé1,rlas não reíne regularnen!e devi_do a dificulda
iles internas e ã sua fraqueza ideolõgica e orgarica, outÍas sao

;;;";ia"ir;; 9or um re.luzido níuero áe quadros ou de Êimpatizeate§'
gá que encontrar as forBas e os :!êios âdequados para apoiar o desen_

volvimeoto e consolidação dessas cé1ulas dê base'

19, *.7 AB CTLULAS OU SIIB-Cr[{tLÁS DE EisÉ ElÁ rords ds Br''i'cos

EmbolaêxistâumnínioodeorgaaizaçãonosI4pr:incipaisbâIrcos,RrtÍ4
ããii.-"ã*".ã"aã--aãn""ãã""i." á "gâ,'áit" bancárias não existe ainda
a ligação, e o:.1,ar-izaç;o e § presença 

'lo 
PaÍtido"

Devia-6e ileseÍlvolver esforços Pâra or8êi:izar uÍ0s vâsta reóe eno to -
alos os locais de trabâ1ho.

20. REf laÇAR ÂS fio-ca,^,s P0"§1ç0ES l'os ,PGÃos ,E r'lÁssÁ-s

A nôssâ orgarrização deve prestar rna séria atenção ao trâbêlho de

rla69as e nà seio-de toilâs á3 otganizações 
'le 

Bassas dos tralalhado _

res bancãtios.
sta â coosoliilaÍ ê alefenalêÍ a9 posiçães
de trabalhadores e oas eooissões dê dele-:
tes9o, 1ut4Í po! apêâr os delega'los oPo!
eleoelrtos ptogressistas ou do ío§so ?aÍ*

2l . Á Í ÁssÉr,{Bt El^ OA )sANt"tZAqÃO C0MUlvÍsÍÁ aos EÁ,ICÁRIí)S

uma questão ecoaóoica ou uúia quêsteo §€ _

oriocÍpio e de Partido.

Deve-se têr un Plano con vi
co[qui6 tedas nas conissães
gados sindicais, e âo úlesúo
tuni6tâs ê fazêr por elegêr
tido.

FOOO SOBRE O CAP ITI'LÀC I CNI STIO :

VIVA O I COLECTlVO DOS TRÀBALI]ÀDORES

o sêcretariâilo leBioÊ41 rnanifesta corrfiançs que a rrossa 0rganização
vencâ ?s suas di ficuldadês tcmpoÍárics e sã translorme numa organiza
ção'.oesa, forte" bem ligcda ãs-uassas e consolidada nos PIanos poll
tico, ideol6gico e de oxBanizaç3o.

À I Assembleia da otgariização tlevê realizâr-se ao prineiro ttioe§trê
;.-";ã;r;;-;;;, i. iã"" a.i'i".à.r.o"' " do ceatraiigno democrático'
senào os deleiados eleitos en todês as cé1ures de basê aa proPorç40
ale l oara 2 uilitantes do Partido.

vrvÀ À cP.êÀNrzÀeÃo co''Íul,'rsr,1 Dos IÀNCÃRr!!:

vrvÀ o P.c.T"p.:

Lisboa, 7 de SetêÍabro de 1977

BÀTCÁRIOS CC}IUIIISTAS :

SECRETÀR1ÀDO DO COMlTÉ RE GIONA,-


