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Durante 3 dias vai decorrer a IV REUNIÃO DE DIRIGENTES DA ORGANIZA
çÃO REGIoNAL DE LISBoAI desejo a todos os responsaveis as boa6 vindaã,
que participen activamentê nos trabalhos, quê exponharn francanente os
seus pontos de vista, que lutem para fortalecer a unidade de aço das
nossas fileiras com o objêctivo de aplicar com firneza L lirlhd ó!,nda'aerlÍal do Partido, oà enÁinqÁLnaoá da Confêrência Regional e oÁ ob -
lecaieoÁ do PlÂNo ANUAL para o Distrito.

Ao iniciar a nossa reunião deseiava levantar cí,rco
deviam, em meu êntender, ôehú/.,. de Éq.ae ã ditcuttão dot
que irão ser apnesentados pe1ôs diversos reaponsaveis e
frentes, campanhas e onganizações regionais.

ou\Átõzô oue' l0 P.elat6 a-io r
das diversas

A lo questõo,é tomor como eixo o potítica do Porlido

seria um erave oreiuÍzo Dara a nossa reunião se nos desviássenos
de ter cono áixo nã aiátis.'e discussão dos reIátórios a política e a
táctica do Partido, qs orientações de grande iurportância ãprovadas pe
1o II PLENO DO COMITE CENTRAL e o I+9 PLANO REGIONAL que concentTa as
tarefas, as resoluçõea q oE objectivog-pana o perÍodó de 4 loeees que
decorreu dêsdê Junho atã aô final do mê6 dê Setembro.

A pq1Ítica de tr0usa! ser a dir.ecçãor' é uma po1Ítica nevolucionánia
pr:o1etária, inteiraÍnente oportuna, justa e de lango alcancerque quan-
do aplicada estrêita a nossa tigação às massas, isola o revisionisno,
alarga e reforça a influência dó Àosso Partido Conuhista entre o pro-
letaniado e o Povo.

A poIÍtica de "Ousar, ser a direcçãq" é una po1Ítica de guenra ao
Govenno da pequena burgueEia reaccionária, ao oportunisno e ao revi -
sionismo no novinento de nassas e ao caDitul-acionisno nas nossas fi -
leinas. Era natural que taI potÍtica, qüe exigia uma s6lida fin0êza,
grande iniciativa, elevada capacidade de dirêcÇão, encontrasse intê't-
ferências, boicotea e resistências e revelasse à luz do dia con clare
za, onde está a esquerda e a direita, onde se obtám vitór:ias e por,quã
se obtán vit6rias e onde não se arran(a e porque não se avança, ioi'e
conti.nuará a êe! um bom testê para aé nosãas -fileiras, para as nossas
c6lulas de base. Dara todos os nossos orsanismos diriseiltês e Dara ô
conité Rêgional, à justa poIÍtica do 1r FLENo Do CoMlíÉ CENTML, deíouaaÍ' se!' a direcção".

4denais, um dos ensinamentos da nossa Conferênela Regional á que a
p.oütica .devid, ÁuL na.ít d,iacutidt e que o. tã.ctlea í- a zípinlto dôual
do ?dn-tido -

A 2oquestào á tomor como bose q luto
entre os duos Iinhos

A linha oportunista e levisionista nas nossas filêiras tudo te[
feito pana eãconder-se por detrás da linha ger.al revolucionária prole
tária,-por esbater a dernarcação entre as duãs lÍnhas ou pon uma ientã
tiva ;ã- de ttfundir as duas linhas nuna s6". Todas essas iranob:ras vil
6am ganhar tenpo, escasotear a luta de classes e a existênci.a da burF
guesia no sêio do Partido Conunista ê- piepalan o terreno par.a en condi
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çõês oportunas Éubir ao palco) desferir gofPes, Pôr em causa as orien
tacoes. resotueoês, pranos ; áuj.àtl""s ãp"à"uáoã e se as condições -
forem pnopÍciai nrudar de côr a nossa Região.

A linha oDortunista ê revisionista nas nossa§ fileiras esconde- se
ainda por aeirás do balanço gêraL até agora rêàfizado da nossa acti-
vidade nas diversas frenteé e-donÍnios, ãe que ua corrêntê princigal ..
á a ofensiva e que a corrente capitulacionista ã o aspecto secundárío'
Tentando ".".rnoieur 

esta justa pôsição de princÍpio, a linha dos capi
tu3adores e fiquidadores apregoa por toda a parte quê r'estamos en o-
fênsivarr e quê'tro principai é-a oiensiva", nà vã tentativa de o óttá co./L

d^ dua| Likid^ c oi doi^'t uauX.ta.dos e, principalmente de fazer passar
iunto dos quadros e de organizações inteira8, o branco pelo Preto' a
ãineita pela êsquêrda,a 11n54 ger.a1 Pê1a linha oPortunista' e

Dessa forma' en alguns lugares os capituLacionistas e liquidado-
les tengivzrLôdn ücüLcd dd fted,L Áítuo"ção do PanLído ê chegam mê6mo ao
absurdo dê chamar lrde ofensiva ê de avançoit as organizações em vias
de liquidaqão ou que acumufêÍ progressivãs factorés negativos e deEvi
os ã fáctióa, aos planos e à linha fundanêntàI do Partido.

O facto de a corrênte principal ser a ofensiva PolÍtica e a êdifi-
cacão vitoriosa do Partidô comunista não nos deve fazêr esquecer que
a óonrente da capitulaqão existe e pode en condições deterninadas ton
nar-se a corrêntã prinaipal, não 6 isso que nos ensina o caÍnarada MAo
TSÉTUNG, en Sobre a Contradição:-

,'MqA á eJLA por.vQ,ntLJLa 
^u6icíen\e 

dízet o.p_eno.d que cado. un dot
doLt atpector da contna.ãiçã.o -e a cond.ição de ixLttdtcíq do^
outtlo, quo exi|te ideLtídcde en Le eLL^ e que, po,L cotlÁLquen
cía, eleÁ cozxlÁten nd unidqdz?
NAo, iÁáo nilo bo,^Íl". 0 quz õ. ainda neíá ítlpontunte 6.o [acto
de elel te convuLtelLen ut' no outJro. OíLo de outno nodo, codd.
un dot dolt qÁpecÍoá contnadítíiiot dun deníneno tende, Ln
condiçõet d.e-tennLrladdá , d tLan6Áorln44-69 no 

^eu 
opo|to, a tt

itd.rL o, poLLçAo oeupada pelo .teu conta'an-ío",

Ào Loogo dêstes 3 dias e na discussão dos 10 Relat6rios todos os
camaradas dirigêntês devem tomar como base a luta entrê as duas I1-
nhas e assinilãr o inportante princípio do ca&arada l'1Ao - r'4 opo\íyAo
e d. Lutq entte conceplõeÁ dLÁe4ente' 

'ul.gern 
coLÁtdnlefiente ho 6eío do

Pd-tll:id,o r ô. o teÁl-exo,'no PaaÍid.o, d.o.ô conÍ,Lo.diçõeá dz cloÁÁe e do.Á

Lofit,Lodícõe' ottie o novo e o 'oet-ho eLL^tL.nteó na. socíedadz. Se no ParL

tido não'houvetóe covlttlo-dLçõeá e tutat ideolígico.t pana \eÁol-vzn a6 '
cortÍJlqdíçõeÁ, d vlda do Parltído ce^^qtuíL".

A, 30questõo,o importôncio dos bolanços periódicos

Cê!.tos dir.igentes da nossa Região não fazem relat6rios da sua acti
vidade no final. de cada campanha ' dê cada Plano ou dê cada grandê luta
instaurando dessa forma a cônfusào ideol6gica e potítica, o subjecti-
visrno quanto a apreciacão dos erros Ce cada quadro. ou organisaro. Di4!
sentes'ná r. .roàsu nelião que desde o Congrásso não elabõraram um ül
nico relat6rio da actividade das organizações' sectores e dêpârtamen'
tos que êstão sobre a 6ua rêsponsabilj.dade, dessa fon:na, não prestam
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contaa ao Cornité Regional, não prestarn contas aos guadros que dirigen'
ãào urn excelente exãmplo pela nàgativa e opõen-se à revolucionariza -
iãã ãÀ" *Éiãao" ae diieccão e à ãniação dum estilo de trabalho de Par
iiã"-iã iiã 

-áã- 
ã""iuãáãu , 'o""ponsabilídade e espÍrito de Partido'

Ao fazernos bal-anço§ peri6dicos, n6s ternos e'n vista,.não s6,pres -
t.o """iã" e " inst itúc ioiializ ar o éistema de relotórios"' rnas igual -
rá"tã-".ti""" ãJ riçõ.", detectar os erros, cornigir -os desvios, 

'1e-sênvolver os aEpectós pósitivos e os factores avançados que se reve--
1.r rrrr. luta oü calrpairha. Sem balançgs periódicos, muitos e!'?os nao

"üaà ããtããiáao" i tà^p" e deixar'-seião ãcurnurar- desvios dando otli -
nã* ã t"."ã" e recaÍdaà constantes nas organizações, rêtarda-se a sua
ãstabili ôade e coegão e impede-se a sua consolidaçao e progresso êons
tantes.

Ao fazeúos balanços pe)ii6dico6, viSamos ainda analisar o carni-
nho Dêrcorrido. o aue faltd pencorrell e como o vamos Percorrerristg é'
ú uàl.n"o ou retai6r:io deve-fazer a sÍntese' ater-se aog dois aapec-
tos, rejéitar a superfj.cialiCade e a unilatelalidadê r nas ao Íflesno
i"rfo, ápous.r,tar iarefas, ãs-vigs, os objectivos, aó orientações e
os alvos para alcançar novas vltoraas.

A 4oquestôo,elevor onosso nÍvél Ce direcção

É naturaL que alguns carnaradas presentes tênhan dificuldades eÍn

nar ilnediatarnánte pósição sobr:e tantas questóes e asÉuntoa da vida
r0a6sas, da táctica-e dá organização do Partido, rnas -devem fazer un
fàrqo á travar: a batalha pàra elávar o nosso níve} de direcção'

o níve1 e a caDacidade de dÍreccão do Comité Regionàt ainda á bai-
xô. ainda não estã ã aLtura das exígências e das enorÍnes tarefa§ que
teÁos pela frente, é um ponto fracol una insuficiência que nêPidamen-
te temàs de superár no dàcurso da 1uta, da§ campanhas ê da vida do
Partido.

os nos6so canaradas diriqente6 dêven apr'ênder com nodéstia dos di-
"""iã" "ããió"ÀÀ 

À áreas roas "ut i ,Lapq.à ád.,1 oi linítzt do ÁLu Lobalho de
eélu1a ou orsanizacão ce sector, iocal ou concêIhia, para dessa forna
conseguirên - wto. vitõ.0 de coniuttto de todo o distrito e eLLvqtL o noá'
ao níiel de dlnecção.

A 5aquestõo, o necessidode de formcfr urn poderoso
contingente d'e quodros dirigentes

A nossa r:eunião será à sua nanei:ra una pequena escola de quadros '

f r]m ensinaraento da Confelência Rêgional' a atênção que se deve
dar ao6 ouadros. DrinciDalnente aos mais recêntes e noneadamente no
à;;Í;i; d'; ào. é"à",lp,ltà"" educação teárica e ideol6gica.

conouistou srande entusiasno o novimento de estudo das obra6 filo-
"6ri.uÉ 

à" carnãrada Mao, principalntente o ensaio 'tAcerca da contradi
çãoI nos ü1tino6 terlpos ao nÍvel dos organisnos dirigentes.

to
d6-
es



O movimento de estudo deve agoia ganhar uma nova.amPlitude e con -
ouistar todos oa quadros dos 4 êscdloes, e uma confll§ao basLca Para a
s'elecqão, pr.pu".ção e fonmação de um podêroso contifigente de quadros
dinigentes de nÍve1 regional.

Ao fazêi estas bleves considêraçães, desejo que a nossa Iv REUN]Ão
DE D RIGENTES DA ORGANIZÁçÃo REGIóNAL DE LISBOA' decorra num anbien-
tê de luta, vivacidade, dinamisÍno e unidade combativa.

VIVA A IV REUNIÃO DE DIRIGENTES DA ORCANIZAçÃO PGGIONAL DE LISBOA

VIVA A POLÍT]CA DO II PLENUI'I DO COI{ITÉ CENTRAL!

VIVA A OFENSIVA E A EDIFICAçÃO DO PARTIDO I

vrvA 0 P.c,T,P.l

Li8boa, 16 de SetêDbro de 1977
i l'. '" ,. :ir.l

SECRXTÁRIO DO COMlTf, REGIONAL

À1bêrto


