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1. Por deéisão ãô ilecretariado do Comité Regionel foi convocada para 16, 17 ê 13 de

Se!êEbTo, a IV REUNIÃO DE QUADRoS DIRIGENTES DA oRGANIz}.Go REGIoNAL DE LISBOA

coD o objectivo,de .proceder ao balâoço do 49 Plaao ReÉional (Juího a Setenbio) e

'oe qual partieiparân 107 quadros dirlgeDtês vindos de diversâs área6, depertemen-

tos e secto)íes ale Luta do Distrito.

No inÍcio dos trabalhos, foi elêite e lresa para ditigir a IV Reunião, pÍêdldidâ
pelo calnarâdê }íiguel, vice-secretário do DepartâDeoto Sindical ê do Secretariado
do coBi.té Rêgiotral, pelo cêÍrarada João, seeretário da cê1ulâ dos CII e do secreta
tiado do Coúité Regiooal e pela cardarada Àntónia, sêctetãria do Conitá das Uulhe-
res e do Secretâriado do Comité Regional,

ocuparan ainda â mesa, os seguin!êg nembros do Sêcteteriado Regiooal,os câDÂ

laalâs À1berto, Jorge, ErÍresto, l{eodes, Fêmando, Teresâ e Azevedo.

foi proferida, oelo Secretário do CoDÍté Regioflal uDá alocução de abertura, quo

itdicava ã Meunião de DirigeÍrtes as cinco questões que devian servir de base à
discussão dos 10 ReLat6rios, a sabe!: tonar comô êixo a polÍtica do Partido; to -
Ínar cooo base a lutê entre as düas linhas; s importância dos ba1ânços periódicos;
elevât o nosso níve1 de direcção e â necessidaile dê forDar um pode!ô6o contingeí-
te de quadÍos dirigeÍrtês.

Na priúeira sessão, realizaila na noite do die 16 de Setebbro, foi apresentaaLo e

discutido o Relâtório do Departamento do LLTA pOpUIáR àercá da CaEpanhâ "Uo Àde -
reíte, [rm Jorrlâl(.
O RêLat6rio apresentado adoptava face à âguda Iutâ em torno da organização dos A-

derentes attavãs do Órgão Central, umâ atilude de dercissãô e de cápitulação.o Re-

latório não pâiti.a do pônto de vísta, de que, un6 campanha êxige una direcção fir
rne, uE pLano minucioso, a definição dê etapâ§, a mobilízação dás forças, a luta
persistênte contra os desvios, os balançoe peri6dieos e o reâIçar dos exelíplos e

factorês positivos. O Relat6rio escamotêiê a justeua dâ Ca6pânha proposta pelo 49

Plaúo Regional e, de quê, essa tarefa, é uo probLeoa de todo o paltido, de todas

as organizações e de todâs as células. O Relat6rio não âpreseotâvâ ltredidas, neD

âs fomâs,de pelsistir nos objectivos fixados, que são o de conseguir assi[aturas
do jornal eatre 1/3 da massa dos 1.500 adereotes,

A ReuniÃo oqhavoa WL ma,Loi,in

de,tetnfuwaão pet-o cunqitawlt
I Johnae,.a .

4.

3.

o Re,In-t6nio cott uno. enefidt en I
da potÍLbq a- d,oá objec.tivo' d,a"

.,i.

Dont Lt 'La.ton cofi

Conpoaht I MQ.\erie,



5. Na 2a se6são, realizaals ro.dia 17.de setembro, forên aplesentailoÊ, discutido6 e

vetados vários telat6rias.

foi apreseotaalo, o Relat6rio da actividade do ?artido no.concelho de sintra cen -
.tlado Ào trabalho dêscnvolvido Eas eErpresas intervencioÍrâdâs cofi particular real-
cê para a SIÀF, CÀI{BOIJRIIAC, UESSA e COI,IPORTEL. À parte das insuficiências regista
das, o trabalho aeste secto! vital foi positivo, oo caÍapo da direcção, da propâ_
'gátrda e dâ lute êo§tra o revisionismo.

Merece lugar de deslaque, uBâ exceleÍrte vitória obtida íeste perÍoalo oo ioncelho

de Sintra, que foi a conquista da Comissão de Horailores ile Mira-Sintrâ e o pspel

de ocitoi pàra a orgaaização, nobilização e luta d{s oossas 13 céIulâs ale frêgue -
sia em que se divide o coDcelho,

0 Re-b.t6nio do concelho d,e s.inLr-a (oi awvo.d.o pon utatubli.dade ,

6.,, Foi apresentado, o Relat6rio do tEalalho do Partido no concelho de tou!es.,

r O concelho dê Loüre6 foi óbjecto durua.Resolução do Secrêtâriêdo do Comité Regio -
' Íral e de 5 nedidas polÍticas e de organização.

o le1at6rio apresentado i ne,.rnião êvideÍrcia a vit6ria da linha fuodamental do Par

tido sobre o oportunismo, o capitulacionismo e os desertores e, atêm-se "o" 
pairr-

cÍpios estratégicos contidos na Resolução de! "ousar ser a direcção; ganhar a ma-io

lia da classe operária-e côÍrsolidar o concelho'r.

o Relat6rio realçê o esforço desenvolviilo na aplicação da polÍtica e da tácticá
do Partido pâra as empresas intervenc iooadês , pêrticularmente oa coPAM, oRMIs' C0

RÁlíB ê PEDRO HEItlD0t{çA.

0 Relatório e a Reunião dêbrúçáraro-se sobre a importância de coosolidar ás nossas

posições na Comissão de Trabalhadores da mIC, a1algar a iaflúânciâ do nosso'Far-

ti.do e o isolâmento do revisionismo através da 1uta, da mobilização, da oigaliza-

ção e da vit6ria dê tâbe1a salarial UTIC.

AbEe excele[tês perpectivas párá o nosso tiabalho revoluciofláÍio entre as rlôaoag,

a conquista da direcção do 
^tlético 

Clube de Moscávide.

O Rúaf.6h,Lo do Lonco/zho de LoulLu doí apttvado pon unetubnídi.dq.

7. Foi âpresentado pelo vice-secretário da otggnizaçãó coüroistr da Função Púb1ica

um Retat6rio sobre a aclividadê desse sector.

O Reter;ú-o Áoí dplovqdo pon no.íl,ü,o., con a itr.t,Lodrlc o da wa enendi, )LeiulenÍe -oÁ

medi-d.oÁ Íofiadd^ pe.t-o Scc,Le-ta,LLolo do ConiÍ6- Regíona2.
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8. Foi âprese[tado o RelatóÍio do concê1ho de l,isboa, Relêtório quê i0otivou u8a êce-

6á ê viva discussãg da maioria dos quadros dirigeotes.

o Relat6rio do coücelho de Lisboa ê basica$ente errado, contém etros de linhâ po

litica, não se êtém ao6 pontos de referância Propostos e áProvêdos Para â Rêuoí-

ão, não toma como rêferênciê as 4 tarefas do P1êoo Regiooal, oúite ê êscânoteiâ o

balaoço do trabalho polÍtico ile nêssês ceotrado na6 6 collpotleÍltes básicas e nas

23 organizações do concelho.

0 Retoíorúo d"o conce.tha de Li,abod 6oi )Lej?.tÍada po,L na.LotLi.4.

Na 3ê tessão, iniciaila na

MRP?, foi celebrado de pã

dos úrtires da Revolução

mánhã do dia 18 ale seteúbro, anivereári: da Fundação do

e de punho erguiilo, um niouto de silôncío, ã oeuória

Portuguesa, Ribeilo sa[tos ê Alexsndrino dê Sousa,

10. Na 3a eessão, do diâ 13 de seteDbro, torah apresefltados, diBcutidos e votêdos vá-

rios relat6rios.

!'oi. apresentado pê1ô crupo de Rêctifieâção Getal o Relot6rio e ô bá14§go dâ pai -
úêira e seguEda etapa, à 1uz das Ê questões que levântavâ a Resolução "cottar coo

o citculo de propêgaída ê edificar o lartido comuíi6tá" para o concelho de css -
cais. .

A Reunião realçou os progressos regiBtados no oo6so trabalho, â justeza dá tecti-
ficação e a necessidade de aprôfundá-1a, intêrsificá-lâ e 1evá-1a atõ ao fim,

A f,eunião sugeriu que o êctual Movimêdto eo cur.so develia culmiÍraÍ oâ realização

da I Asseobleiê da organização Concelhia.

0 RQ.Ul6)Lío do -conce,lho de CoÁc.d,iá loi qpãovoÁo po,t ulirlínídade

11. foi aprêseatsdo o Rê1ât6rio da actividade do co[celho dê oeirâs.

o Re1ât6rio regista os passos firoes e 6eguro6, coro que, a nossa orgaoização tea

vindo a 6upera! os ataâsos, a coriigir oa erros e desvios polÍticos ê de ôlgauiza

ção.

Actividade ale realce foi o trabalho dêsenvolvialo ao reilor alas desiotervenções na

J, Pieenta, ne Lusêli.tê, na Torneatia de lretais e aa Fuodição de oeiras.

Deve ser jêssinal,ado, coDo url exexoplo do lrábatho de Ea6sâs svançado, a activida-
de dâ oossa cálula de Paço d: Arco§, que ôbteve excêleÍrtea resuLtado§ naa receô -
tes festas populares nês6a populosa Íreguesia do coaeelho,

A Reuni.ão tevelou alguns pontos fracos, oo quê diz respeito, ã disciplina, ã re6_

polrÉabilidade e ao espirito de Partido de ut!ê parte da equipa dirigêatê, ê aô mes

Do teúpo, voltou a aléEtâr a ditecção coneelhia, parê tralar coo acerto, dag quea



toeS coEtÍovefaas,
nlrêna10r1aea

das divergôacias e

elevar ê capacialaale

ila luta no seio do Pârtialo, con vistss â u-
de combate da nossa orgênização concelhía.

apt ovado poh urlo,lLi)ri.dqde,0 RalAÍõhi.o d,o concel-ho d.e 1ú-tan [oi

f2, Foi êpre6€ütado o Relatório da organização conunista dos Bancários.

À Reurião reagiu com viva indignação ãs posições oportuJriotas, capiÊulêcioíistaâ
e liquidádoras que servem de base ao Relêtório aprêsentêdo ã neunião,

0 B.e1êt6ríô tenta êscoÀder o balanço da aplicação da justa polÍtica definida pelo

I Colêctivo dos ?rabâlhadores Eancãrios, e clessa forma a resistâacia e oposição a

êssê justa poIÍtica.

0 Relat6rio ê basicaoeate errádo, escâmoteia as instruções e orieatações indica -
dâs pelo Secretariado Regional para a rectificação no sector, revolucioEarizáção
do seu oíc1eo diíigeíte, consolidação das organizações de base, alalgaaento da io

fluência da potÍtica, do prograna e da tácticâ dos coounistas entre os trabêlhado

tes bancãtios,

A Rurú-õa nei oi.tou Wft rru,ktnía o Rúatituío do Seclt,t dr,á kneãii,o^.

o Ralatório do actividade do Partido no corcelho ite Vi-13. 3oi apreseotado ã Reunião

1a FtêÁca,

O Rêlêtório dá justo rêalce à expetiêacia e ao trabalho aleseneolviilo na aplicação
da polÍtica e da tãctica do ?êltido pera as enpaesêa intêrveacioaades. Deve sêr

realçado, o intenso trâbâlho ile propâgânda e â coostituição ile uú boletiír concê -
Ihio, com vista a unificar, cenllalizar e dirigir â luta cootra o regresso dos pá

trões, contra os despedimeotos, co[trá ê destruição dos orgãos êutõDohos de clas-
se operáÍia e coatra o revisionismo ievado a cabo na EURoFIL, CONSIRUçõES TÍCNI -
CÀS, ICE8A, ÍNfENm, IBEROL-CoPÀZ e !,EVII.

A marutenção duoa direcção democrãtica e progressista no rais ioportante clube do

concêlho, a Uaião Desportiva vilafranquense, é uaa ercelente vitõria da linha ge-

rê1 do Pêttido e âbre enormês perEpectivas ao prosseguinento ê cotlsolidsção do

aosEo taâhalho aesociativo, cultutâl e desportivo, taoto aês6ê coícê1ho, coEo eo
'todo o distrito.

0 ealÃtôúo do cottcelho d,e l)iha. FnanÍl. ioi apnovado pot unanimi-da.d.a.

14. Foi apresentêdo o Rê1arólio alâ Campênha "Só os Trabalhadores poden vencer a crise'j
ReLêE6rio que oão se atá âos pontos de referância proposlos ê ,aprovaalos para Ér



Meunião, que êscamoteia o balanço da aplicação da tarefâ central do 49 Plano Re

gio!}al. que era: 0ü6ár ser a ilirecção nas I f!êntes e 9 sectores, que não aaaliea o

' caninho percorrialo, o que. faltá pêteorre! e como o vai Percorrer. 6 um Relat6rio

basicsmente errado,

0 ReXnsãLío dq Catpafu.o" "s6 oÁ Tnabo,Lhad,o,LeÁ podern vence,L a c)LiÁe" ' 6oi ,Leiai.íqdo

porL tw;-oi,Lq.

15. No decurso doô trâs dias e eo redor dos 10 Relat6rios âPresentadoa, discutidos e

votacloS, travou-se ülra acesê luta entÍe as aluâ§ linhas, que teve coÚo eixo a potrÍ-

tica e a táctica dêfiíidâ pelo II Pleíun do Cooité ceÍrtlal, de "oUsAR sER A DIREC

' çÃ0", . uft certo núúero de questões de princÍpio, dos nÉtodos e do estilo de trsba

tho, da organização e edificação do Partido.

qú Ío Lo ba.to.ngo d,a apf,A.qúo da poli.tíca e de ÍÃ".-LLca do PanÍ'Í-do , oa üvu|ÁoÁ Re

brtzíoa e dÁ dL6ciL6^õLá ÍravdlaÁ daÁÍo,cd&ln qae- o bal4keo 6 no aÁ^e@.i1l poa-uivo,

pqr-Licu,La.tuneiÍ.e, no qug concúLne ã bts" naÁ urprLeÁdÁ ítíe,Lv8.nú0fi«dd[. Não obstan-

te, ur, gratde número de sectoÍes ê f!êfltes de luta, terêo registado pollcos Pro _

gressos ou Eereb dado s6mente os prioeiros passos.

A lv Rewví-ã,o d.teee-Áe e o&Áou Íondn cono ba^z M diÁctÁáão e qrya-c,i!1ã.o doá Re,te'

t6rúoa, a LutL uúLe u dua^ ünhoÁ.

Alirta entre as duas liohas que 6ê tlâvou' dtrlÉ foüú frânca ê êbeitâ, Pos§ibilitott
pôr a ní, isolar e conbater, .s coacepções, as posições e 06 Porltos de vista da li
trha dos câpitulacionisEas e liquidadores. À luta eltre as duas linhas foi trávâda

coa o objectivo ilê combate! os desvios verificados, de analisar a6 insuficiências e

expôr os erros polÍticos e ile organização. A luta entre as duâs liíhas pernitiu na

base dâ 1uta, da crítica e da autocrÍtica atingir ulna unidade aôvâ nâ ba6e dos Fin
cÍpios e da linha frrodanental do Partido.

A luta e[tre as duas linhas permiliu revelar, que poÍ vezês, uma parte dos quadros

não se opõe ã linha errada e, inclusivé, pode em determinados úoneolos, seguir uoa

linha êrraala. Mas atÍavés ila discussão, ilo ilebate, da anãlise, da petsuasão e do

raciocÍnio é possível ilescernir a lidha justa da erradâ, unir a esoagadora uaioria
dos quadros ao rêdor dâ lioha fuídamentál, isola! e desúascarar â linha e os PontG

de vista oportunigtas.

A lv Reutião anaüÁou, Wiund,o, a W^nefio,LLzadanente, o o'cl.uaX- llovinevÍo de RecíL'

{ica$.0 ur c@uo Qrn toda o díôDti-to. 0 !,lovinento do- ?ec.tLóicaçãa quL dLíngirl no da'

cutÁo d.oôtQ,^ qui.Ír-o fiuaÀ , oô 
'euÁ 

obeclíla^ prLiltúWiÁ a saber ! êlevar o oívê1 de

direcção de todos os olgaaismos dirigentes, combatet a correote do6 câpitulácionis



tas, prêvinir contra o liquidâcioÍriáno e pêlo reforço
controle, reforço da discipliua e refo!ço do espÍrito
Região.

A IV Reunião considerou, quê se registarÉm progressos nos nétoilos e no estilo de

trabalho de direeção do ?artialo, particulaflnêntê, na ap!êsentâção do§ Relat6Ííos.

Os Rê1ât6rio6 apresentêalos, erâÍo 40 eeu cooj-unto colrecto§ ou têlativarnente corÍec

to6 e, foi um acoateeioento poeitivo as eoerilas intloaluzidas em êlBuns e, a rejei-
ção de outros,

Lo tLedorl doÁ RettÍ1n Lot, áuq coylcepçõ! e conlaAdi tnovou-áe wí,a.. a.gu/Jí- fu.ta enlna dÁ

ú,a,t ünhu. Alguns Relât6rios, são â expressão da fuga ao cont{ole ê_â pÍeslação

dê contas, tanto âos organismos superiores corlo à base do lartido; outro§r oniten ê

e6câlroteiEBr âs questões plincipais ê confuírilen o bránco coE ô pretoi outro§, ura:t

oinoria, continham êrros de linha polÍtiea e eranr bâsicanêltê etrados,

IÍanifêÉtou-se, uín ponto de. vista errado de que os Relat6rios dêve& retratâ! a lea_

Iidadê, tal como e1â ã, ao invés de iíterprêtá-la, dê tirár âs 1içães, fazer o ba-

lênço alos dois aspectos e êprêsentar ss orieotâçõês, aa perspectiva6 e as tarêfaê.

ll"oii,i"tor-se aioda, um outro ponto ale vistá êrrado, que entenclia, que rúo 6ê tle -
via, trêtar da luta da clâsse operáriâ, dê EôviDeÍrto das massa§, dos coiobatês. Pôlí
ticos e da luta revolucionãria, a pretexto,ale que i6§o seriê transformai â R€1at6_

rio num ro1.

Esses pontos de vista, folaB combatidos e são estranhos â uo estilo de trabalho
proletário.

^ 
lv Reuvi.ão debtuçou-áe 

^obrLe. 
o pLpel e aa.tanQ.ÁaÁ doa CowíÍ|u d,o Pa,n*ído pata a.t

carnpoJlh.oÁ. considerou, que o praillcipal pâra esses cooités, eão ê6 tatefâs de direc

ção polÍtica, ideológica e táctica, para poderem âsaim, êdificsrem-§e en autênti -
cos centros de direcção cômunista, ou cono ensinâ ô Cámârsda Mao, os Comités do Pt
tido pêr4 as carnparhas d,e.ge$ "aplLa.nd.a.tL a tacqn pihno't, "oqdú L a. tanela cofii ,írúe

zatt e rtetl oa ninuu,s nct cdbeçd,,.

Ísto é, ttqryefld.Ol d tocdL pia\o" significa, tocâr â tecla, dê lutê das intervencio

nálas, tocd3 teclâ da 1utâ cofltra os despediDentos, tocar â teclê da 1utê coatra as

desocupações, tocar a tecla dâ 1utâ contra o aumento do horário de tr'sbêl.ho, tocar

a teclâ ala luta contra a cârestia de vidá ê por aÍ adiaote, "onde qwn que wtsta
M p^ablelno n6á da)ano^ toc L na teú4 co,Ltlupondznte; e44e ô ufi fiAÍodi que p,.Qr.í -
Lci/l|oÁ de donina.)1. Mgu.6 ÍocÃn ben píano, ou-tÀiÁ toc-aln nal,, a.xiÁLíndo u,ra grafide di

do

de

ceotrê1i§oo, reforço
Partido oos 4 escalões

do

da



la.z;etç.a raÁ rnLtnüÁa quQ. WduzQrt. oá Ldna&.dÂÁ dot Conü6,t do Pa3l}to deven apten

düL bQfi a Ítc.on pi!!to" ,

"Ait t)arl a tane(a con (ihneza" gret dizer, que o cot0ité do PaÍtido dêve ousar ser

a direcção e deve dirigir todâ a câúpanhâ e câdâ urBâ das B ftenteg ê dos 9 sectcres.

DiriBi" sigíificâ ilêfinir coE c1ârezâ uma política, uE pIaúo, objectivoe' os méto-

dos e os úeioe de fazer ala polÍtica e da tãctica, a polÍtica e tãctica das úassâ6

e dê ê6têbelecer no interior das nossss filêiras e oo conjunto das nossas organiza

ções uDa unidade de acção, uma uÍIidadê de voítade e utoa uoidâdê política.

"Teh os wirnero| na cdbeçi' pressupõe conhecer a reêlidâde, os aspectos quantitati_

vos daa situações e ilos problemas cotn que o comité do Partido estã confrontado' ou

seje sâber o nírero ile despeilinêntoé 6u perspectivar 6aber o núoetô de faní1i4s qle

oeuparatn casas, saber o níoero de ttabalhadored explorados pelas eopresas ioperia-

liêtas, ssber oe êuÍnentos eonstantês dos géneros esseociais ã vida dos tÍabalhado -
res er por aÍ adiante.

A Iv Reunião, teje,ilou o ponÍo de v,Lst4, que colocai dÁ qÍ]'eÁtÃaÁ de ongdniza4ã.o. u
rneii-daA oLganizdLíuqÁ e oÁ Wb!-erú,t de ozga*íza$t à 6t enl.z dd !,ínln poliÍica.

A IV Rêunião condenou, a violação das justas relações que devem existir eEtrê o Co

oité do Pârtido.eo seu Sêcaetariado pernraneíte.

Essas prãtieas êofÍâquecen a capacidade de direcção dos orgãos, ltioaú a uflidade ,

debilitao adirecção colectiva e tenale:! â 6epa!êr essas otganizaçães do6 qusdros e

dâs loâBsas.

A Rewião WúÁou con c!.oneze que 0. Rurlt'i.ão pLetli)Li.a do cotú.t6- d,o .PaiLülo í q. i8.
iotL inAto{Lc,i-o duae ottgaai.rno no inÍohva-t-o doÁ Conla.LAnc,ita ou AÁáefutúÂÁ d4Á A,L-

ganizoçõu.

o secretsÍiado permérnente não pode substituir_se oem sobrepôr-se ã reunião plenâ -
lia do Coroité aÍo Partialo e não pode lealizâr as suas tarefas, planos e decisões ,

se não no quadro dâ autoridade da reuoião plenãria. O secretáriaalo Pêrt!ânente, é

obriSaalo a prestaÍ contas e a sujêitâr ao controlê a suê actividade ã reunião ple-

nária do Conit6 do Partido.

o secretariado pennaoente não pode violar a aegulatidadê iÍtstitucioBalirêdâ das

uniões regulares que não devem exceder por um pe:rÍodo de oais de 2 neses para

orgaaisEô6 interDédios.

rg



16. A lv geuhifu. 
'de'O.üti4znta.Á da Onqah'Lzlúo Reg,íon"l de Li-tboa lLíLgirL oa 5 obi eúí'

voô pi,ínaípo,Lá ,

Ell pribeito lugâr, elevâr a caPacidade dirigeíte do coEité RegioÍral, êÍn segtrndo 1u

gar, pennitir so coEitã Regiooal áPoiar-se aos principais quadro6 dirigente8' eE

terceiro lugat fo!úat uoa s61ida, coesa e unida equipa ditigente, eD quarto lugar

plocedêr a ut[ balênço PlofuÍrdo dê nossa activialacle prãtica e da lutâ entre âs àua6

1irha6, eú quinto lugar, pleparat a vI RETINIÃ0 Do COMITÉ REGIoNAL'

Os qoêdlos alirigentes da otgaoização Rê8iona1 dê Lisboa detaÍn Provas durantê tres

áiae duo elevôdo eápbLi-to de ?arti.da, pârticiPâodo àêtivâoente nas discusaões da

viair'à aa luta tlas oa§sas e ala viila e tlos Probleú46'alo Pártido. Deoonstla"ao uo

aenliÀn d,e nQÁWnuabi].Uade e'de d.üciplína e terlnináratr os trabalho§ coa

uoa Íêalobrâala confiança na linhê fuidalrêntal do ?artidÔ' com uma determioação de

veneea ê6 dificuldades qúe SitrÉeo no seu trabalho ê tÍaBsboldantê§ de eotu§iasno e

êoífiança tevolucioúrias que eão uo peühor segulo para obter novas vit6rias'

Li6boa, 19 de seteobro de 1977

o sêcrêtatiádô coBitÉ Regional

17.
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