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RELATONIO

vârnos inl-ciar a sêxta reunião do nosso Cômité depois do congresso Éistó-
rico da Fundação do Partido cômunl§ta dos Trabalhadores Portuqueses. ao

longo destes nove mêses. foi a sua influêncià, a sua i-Iâpoltância e os se

us e s-lnamêntos quê unltan as nossas filelras, mobi.Iizaram e galvanlza-
ram as nossas energlas, gue marqaram o nosso ruÍílo ê as nÔssas tarefas
princlpals na Reqiãô de Llsboa. O I Congresso Nacionat foi e será um a-

contecimento ale srandê e duradoura 1nfl"uência na revolução portuguesa

para a classê oPerária alo nosso país e que col-ocÔu áos conunistas poltu_
gueses áxduas e pesadas tarefas para a aplicacão ilas suas dltectlvas ê

da sua llnha polÍtica revoluciooária, corÍo o T Plenun do Colsité central
e a 5ua resoluÇão sobre a Ofênslva PolÍtica indica:

'tA olen^Lta po!.ítíea do ?atLtld,(t ô. uaa batal:ha peta edí(icoçã0,
e\tnefiaaente acutildfite e lolltQ-, que vi^d inpuLái.in0-,1 o cutÍpal
Ílento deô deÍetLninoçõet (10 congrLe,^a, opzt-o.ndo d' tt d.tt^ lortnlçAo
a onpLel.a" do no^Lo Movínevllo matlxi^ tq- Leiínlá lq Lo noáao Pahti'
do na,tLxiátd- tznifi.i.'ta. tát« t4dn610íÍ'o.càa inpôe'toa d.e! erLe.L

que, en nenhun nofiznío, fto^ ô tícito 
^ubáiítla'tL; 

e de.uene6 que,

d tã"0 .t atLen Ái,ür'e e deeidldanenl:e cunpaidoa, podettão pôt petti-
goáarneite e$ cau6a o enarLme alcdnce hllíõrLico e a inegâvel vi'
t6 nid. piLoLLtAnia t anx.i^ te- L"nLn;-L td , que áoi. o congnvt^o de 0s

zeabtto.t'

Á yÍ ÊEülIÍÃ0 o0 c,líllTÉ RÉGI0^rÁt ,E tIsBdÁ vai analiaar um perÍodo de 4

lneses que foi marcado por dois qranalês acontêcLÍBentos , o IÍ Plênum do Co

mttê Cent!41 do PartLtlo, â5 suas rlcas ê lmpoxtantês orientaçõês c deci-
sões no prosseguinento da ofênsiva e da edificação. das tarefas tácLicas
e de direcção da revolução portuquesa e a I coÂfêrência da organização

Regional de Lisboa êfectuada Do final do Íiês dê Maio, para culninar o 3q

Plano Reqlonal, realização que se saldou Pôr uma importante vitória, sin
toma dê vitalldaale, ale amaaluÍecimento politico, lica ale ênsinamento§ nos

doÍnÍntos po1Ítico, ideológico ê orqanizati"vo e de preparação do nosso ê'
xêrclto prolêtárlo para os combàtês futuros.

I
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A V'l RtuvlÃ1 D0 C)ti'lTE RÉ61(1NÁl llE LI-s60Á vai analisar, delrâter ê proce-
ôêr ao balanço do 49 p1àno RêgionáI, que prêêncheu o pêrÍodo ale ,Juôho ao
final de SeteÍnbro e que se consubslanciava en quatro tarefas prÍncipais,
a saber, as tarêfas de direcÇão po1Ítica e táctica no movimento opêrárlo
e popular, centrada na canpanha ,,Só os trabalhadores poden venÇer a crÍ_
sêrri as tarêfas <1a consolidação da organizaçãô regional/ âos nívêÍs de
direcção, dà ideologia e questôes da vida intelna dos 4 escalõesi as ta-
rêfas de levar à prática as decisõês, resoluçôes ê relatórios aprovados
pê1a Confêrênciê Regional, e a Iutâ por alcançar os ôbjêctivos dô pfano
Ãnua1,

Á YÍ RfU lÃ0 O0 C0MITÍ. REGId^lÁl- OE LISBôA vat ainda tornâÍ 3 importántes
rlecisões alê ceri:o alcance parâ o futuro vitorioso e o progresso constan-
te atâ nossa organização xêgiona1,

Vai dlscutir e aprovar o 5q PL/,No RÉGroNÀf, para o prôxj-mo trlmêstre, os
objêctlvos, o ritmo, as tarefas centxais e as divêrsas frêntês com que
tda a nossa orqanização reqlonal se ocr.rpará atê flnal do ano de 1977.

Val discutir ê debater urn conjuntô dê propostas sotrre Á SIfüÂÇÂd Íl,lÍERltÁ
AA 0'IRECç{,o REGI0IJÁt con vistas à sua contínua !êvo 1uc tonarizagão, capa-
cidade polÍtica e prátlca. consotj.dâção ideolôgica e elevação do seu nÍ-
vêl dixiqente.

vai finêLmentê, discutir e dêcÍ.liÍ sôbrê a I ÁS.sEi,{BlElÁ 0Á 0R6Ál/IZÁÇÃ0
REGIOÂrÁ! paÍa realizal o Balanço dô plano Anual. I

A nossa rêunião é uma reunião importantê, dêvê alcançar os seus object.i-
vos, reforçar â nossa capaeidade dirigente, a nossa unidade conbativa ê
mllitantê, aprofundar as no§sas ricas experiências e os problemas quê te
mos ale !esolver nos diversos domÍnios ala nossa actividadê.

Ào apresêntar o RíLÀTÕRIO DO 4? PLANO REGIONÀÍ, queria chatnat a atenção
dos camaradas para aquilo que em mêu êntender sào as 1ições fundanentals
destes 4 meses de intensa actividacle e de aguda luta êntrê as dua§ li-
nhas - Âs 14 E.XPERI9NCIAS 8ÃS7CÁS 1)0 4q pLANO REolotJÂ! E O BÁtÁt,ço ,Às
4 ÍÁRETÁS PRÍAJCIPÂ!S.

I
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OTI§AB SER A DINECÇÃO

À polítlca e a táctica do ÍÍ PlenuÍn do Comité central de .ousar ser a di
recçãor é una polÍtlca proletária revoluctonária dê grande alcance,intei
raÍnênte justa, que pernitlu aÍnpliar â influência alo nosso Partido COnu -
nl.sta sobre a clagse operária, lsolar e dêsmascarar o têv16 ionlsno, obtêr
avanços e vitórlas no nosso trabal"ho revolucl,onário, na Ofensiva politl-
ca ê na Edificação ato Partldo. À polÍtica de "Ousâr ser a direcçãorr é u-
na polÍtiÇa de guerra ao coverno da peguela burguesia rêacciooárla,ao o-
portunismo e ao revlsionisno no movi!!êÊto das masÊas ê ao capitulactonis
nô nas nossas fileiras.

Foi esta po1ítlca e esta táctica quê serviu de norte ao nosso trabalho
nestes 4 meses e é sob!ê o seu balanço e a sua aplieação ãs condlções
coícfetas da luta de ê-lassês no nosso distrito quê ê nossa VÍ reunião Ce

íá dê discuti!, analisar e sêber retirar as 1içõês fundamentais.

Na sua IV (Jurho) e v (Julho) rêulião, o coftité Regional decidiu tonar u

ma sérle de medldas po1Íticês, de dlrecção e organizaçào para aplicar
com firÍneza e con êxito/ as Resoluções do I1 Plenum.

rol constitulda a Comissão da campaohâ "Só os trabalhadores podêm vencer
a crise"i forêrn definidas as I Frentes ( intêrvencionadâs , tmperiallsmo ,

despedimentoe, aur<Í1io aos campone6ês pobres, dêspêjos. horârl"o dê traba
tho, salários e êarestia) e os 9 Sectores (Banca, Seguros. TeleconunLca-
ções, Prêvidência, ldarinha Mercante. Ind. euÍmica, Transportês,Textels e
Empresas E6trangeiras). !'ol constl-tuldo un Conlté do partido para caala
frente e sector dê luta bara dirlgir todo o trabal-ho, apresentar planos
e lutar pelos objectlvos fixados.

0a Íodo o ko^40 t,Ldb«lho ,LevoXucíanâ,Lio na peLíodo da 48 ?LAN, REcÍ0 Á[
tierLoee- uí1d a.tekção e una d.i^cuAÁão dprLo (und.a.do,, q LLÍq daá e.hple"^LÁ íh -
t e-nv etLLLo nada^ a conÍtLa o negheáAo d.ot pa.Ínõe^,
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Â LUTA NAA EMPNEAâA INTENVEilGIOIÍADAS

No DistrÍto de Lisboa. laboram cêrca de 100 unidades fabrj.s que foram su
jeitas a inlervênção por paÍte do Estado, principalmêntê, dos ranos ala

Mêtêlurqia. construção Civi1, ?éxteis, Madêiras, Indústria Gráfica, In-
dústria ÀIimentaÍ ê llotelaria, importantes empresas e grandes fábrlcas.co
rno I Cotla,Ína,, Fundigão de Ae,i,/Ld^, Guõ-Li-n, llerAd, ContpçLtel, Lla.vLl,,1nl.enÍl,
J.Pínenta, 1.ceôq, Hab.i"Ldl., GrãÚ-Panâ, S,Lpe, Seícla,, lÁampttíL, l.f.SdntoL,
Mâtnortgt do Condado " 

P q,)Ld a,Í Mo|teitc', Eu,Lo(ila, Canboutno,c, s.r-flôet, M S,

Si0,Á, ConÁítLu+õea f6.cnicat, Cop.trn, EctLiL, lbe,Lol, Supa.nnencad"o^, SosÁa

bLa.ga e. ULi^ TrnprLe.áá o,Leá. NaÊ celca de 100 enpresas intervêncÍonêdas no

dlstrlto trabalhôIll ê são explorados pêrto dê 50.000 homens e mulheres
qne qonheceran na prátlca e por exper!êncía dlrectâ os novos patrões, a

êâmada burocrática social-fascista que ôcupou eÊsas ênp!êsas e as admi-
nlstxou, ên nàda ficando a dever aos antlgos patrõês, na pollticâ dê in-
tensifl-sação cla exploração, da repressão aos trabà1h3dores, aos despêd1-
mentôs e da delapldação dôs bens ê dos fundos alas empresas.

sêndo epontado pelo Ír PlenuÍr como um sectôr de ponta do hovimento operá

r1o, a direcção xeglonâ1 torou êm mãos essa importanta directlva ê fêz
êsforços para recuperar o nosso atraso aesta luta especlÍica e até para
radicar-se num i:om número destas enpresas, onde a presença e a aÇtivida-
de regular Ao Partido não se fazia sêntlr duúa forÍna lnfluente e decisi-

Ào realizar o bal-anÇo da luta nas !-tnprêsas rntervencionadaÊ é oportuoo
realçar a importância d.a 1 cot-eciírú d'o ?aLtido Pa,44 a.5 EnlptL?-Àd^ TntetL

uencianadaa de 11 de Junho de L971 e a iuôteza. d.cl ReÁo!.uçã.o dete aaid,a,

Bstês qualro meses comprovaratn o alcance ê a justêza das anáIisês Políti
cas nê1a contÍdas, sela de quê a pol"Ítica das dêsintervenções ê un dos e

lementos essênciais da polÍticâ antj"-operávÍa e antí-popular do Govêrno

conclliador do dr.Már.to soâresi sejê de que,é uma das exigêacias do gran

de capltal prlvador que quêr, recuperar a possê prl./ada dâs suas empre-

sas e como forÍLa de inpedir nova€ nacionalizações e pteparar uma segunda

etapa, a desnacionalizaÇão das enpresas já Ilacionallaadas; sêja de que,

é uraa das exigências fundanêntais dos qrandes nonop6llos estrangêlros
gue queren ver rêstabêlecldas ç-oda§ as condições de garantia polÍtlca



6

dos seus Ínvestlnentos passados e futuros;e que ó uma'das exigências fun
darnentals para a concêssão do grandê empréstino lidêrado pelo inperialis
mo ianque.

os tlaços da sitruação ala luta nas êftprêsas intervêncionadâs .)êstes 4 me-

ses, assentam nas seguintes partlcularidadês: a ,êsist.ência e combatlvi-
dade dos trabalhadores ao regresso dos patrões, a respon5abilidade alo re
vls.iônismo e a sua pôlÍi:ica traidora de pacto social e a incapacialade
do Governo êm aplicar pacifica$ênle as suas r4êdidas anli-operárias.

A lLeáíLtAnci.a. e conbaÍ.ivíddde da ct,atte apírLânid tem-se manj.festÀdo por
diversas formas, gue tên ido dêsdê, paralisações, greves, ocupações, pi-
quetes e resistêôeia activa à enirada na fábrica dos capítalistas,guê ên

muitos casos, passou a fazer-se sob escô1tê e protecção da GNR. nÍn algu-
nas emprêsas. para desarticular a unidaale e a 1uta, o patronato lecorreu
aô êDcêrramênto puro e slmples das uniCades fabxis e à parali6aÇão da
produção. Exêmplos como os ala Guérin, Lusalite, ,J.Pirnêntâ, I'{ármores, Grão
Pará, Tberol e Copam provam que a c1êsse opêrãria quer lutar,adqulriu u-
ma grande experiência e está prepaiada para novos e prolongados conbates
de classê.

A )Leáponla.bil-ídadz dct l.evi-lianí^no e a tua Tiolí1:ica ttLaidorLa. de pacÍú 
^oeid{ ficarar claras para um grandê núnero dê opêrálios nas l-ueas trava-

das, quer pê1as llusões lêgalistas quê incul-caram, qúer pê1es apelos pa-
ra não lutar que flzeran, quêr pê.1o abalrdono dos órgãos dos trâbal"hado -
res nas vê9pêras da ile s intêrvenção , qrrer porque o objêctivo cêntj.âl dos
revislonistas é vender as lutas dos tíabalhadores alas êmptesas intêrven-
cioôêdas ã custa dê se mantexern 4os postos chave das ênpresas, nas adni-
aistrações e conseLhos- de gêrência e dê conservarem as suas forças intac
tag, ã custa do despe.limento clos coftunistas e das Ínassas em geral. Casos

como a l4êvi1, as Construqões Têcnicâs, a lcesa, ã Siaf e os Mármorês alo

Condadô e Pardal Montêiro provarn o abandônô e a tralção aios revisionis -
tas âos operários e às suas 1utas.

A ineapaciclade da Govs.,\nc en q-pL.LcatL p o"c.L íi LaÍtenÍe a.^ auaÁ rnad.idaL o.kl.L-

- ()pe-11á.Li0"t. À lecusa por parte dos t'ral:ialhadores na devolução das empre-
sas aos sabotaalores capitâlistas, obrtqou a mudar o ritrio das desinter -
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vençõês, obrigou ã i"ntêrvenção crescente das forças policiais, ao lecur-
so aos despedimentos alos ôpêrárj,os mais acti.vos. ao encerramênto para

" rêestruturação" das êmpresas ê â 'iavlsar com antecedência" cono, no ca-
so da Eurofll, que se vai realizaÍ a devolução da fábxica ao patrão, pa-
ra reunlr todas as condíções para a manobra têr êxi-to. Para continuar a
êxêsutar a suá po1Ítica de concentração e centxalização dô capital e de
destrulção das forÇas produtivas, o covêrno dito socj-a1Ísta, terá de eín-

pregar cada vêz mals, melos replessivos, recorte! a manobras de dlvlsão
no seLo da classê e apolar-se ainda nais no papel sabotador e traldor alo

paxtido revlslonl"sta.

0 bo.Lanço do noaao trlaba.Ího na.á ttípLe.lq^'[txtc-rLvencionddd,ó, Ào exanj"nar a
.rossa actlvldade e a apllcação ao dÍstri.to da Resolução do Colectivo nós
têmos dê partir ilo curtô espaço dê tenpo dê 4 mesês e de que na inaioria
alas enpresas sob Lntêrvenção do Estadg o t.rabalho do parti.do era f,raco,
irregular ou atê j.nexistênte. Têndo em conLa esta situãção e a activida-
de intenaa desenvolvida nomeadamente na Eurofil, Slaf, Lusalitê, J.pimen
ta, ConstruÇões Técnicas. l"lessa, Cuêril], Conportel. Canbournac ,IÇêsa, !..
Oeiras, Marnpri}, cris, Mev1l, Copam, L.Pedro Mêndonça, Tornearia dê Me-
tais, Bloco Expressô, Iberolr etc, tenos dê concluir que o balanço a fa-
zêr é positlvo, rlco dê 1ições e ensinamêntos,

0t concelhot íofialLdfi efi $ãoá aá idtLeóaL d.at eapzetaa int etLe e tc,i.o nd.d,d,^ . As

vitórias e os progre6sos reglstados ficaram a dever-se, em grandê rÀedida,

a que as direcções co[celhias, com basê na Resolução do Colectivo, elabo
raram planos políticos de actuação. dominaram bem a táctlca a seguir, cg
locaram as forças em tensão, definiram etâpêrs, as prioridades e souberarn
caninhar passo a passo. ôusaram ser a direcção ê obtiveram lnegáveis vI-
tórias, que no futuro e nas rêstantês frêntes de l-uta, as dj-xecAões con-
cêlhias saibam sêr a chavê na aplicação da po1Ítica e da êáctica do Pax-
ttdo, e dtrijam o concelho <lirigindo as lutas dos operár1os e do povo.

A pzopoganda ccfiuniátd deve o"bi.LrL o etuflinh,o. o aspecto prtncipal ê alecl-
sivo ilo nosso trabalho nêstes 4 nêses foram as tarêfas e a activldatle no

carnpo da propaganda e da agitâçào revolucionárias. Era preclso toÍnar Po-
sição, denurclar as mêalidas rêacclonãtias do Govêrno, lsola! e desnâsca-
rar o oportunisma revisionista, unir e mobílizar os operátios para a Iu-
tÂ e consolialar o Partldo.
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À propaganda das céIulas de base cumpriu essa nlssão, prestlgiou o PartÍ
do, dêu uma 1uz, fol uma esperança, indi-cou um caninhor apontou uma sai-
da. A propàganda das cêlu1es de basê rêcebeu o apoio e o carinho da naio
ria alas massas ê, êm alguns casos ultrapassou-o nesno, cono na Lusalite,
cornportel e Messa.

líol,s.rL o neuí^iani^$o. Toalo o nosso trâbalho teve como cêntro a direcção
das lutas ê o desrnascaranento e denúncia da responsabilidade e da tral-
ção dos revisionistas, do seu papel de Lacâios dos patrôes, À nossa pro-
paganda esqrlta e a nossa agitação oral para mllharês de opê!ári.os nos
plenários, assêinbleia6 e secções foi dê môbili-zação para a Luta, para a
aplicagão do Côntxol-o opêrárj.o e parê a naêi"onallzação das ernpresas e do
combatê sêm tréguas ãs itusões, à polÍtica e à táctica do opottunisrlo re
vl-sÍoni. Eta.

Alanga,L e contolid.att o ?aLÍid.o. Vlstas as côisas no seu conjunto,o a6pec
to princlpal, foi o dê quê, o Partido alargou a sua lnfl-uência polÍtlca
a um grande núÍnero dê emprêsas ondê atá agora não tinha enttadô'ou a sua
actividade êra débtl, era segundo luga!, nas etnprêsâs onde existia organi
zação ou contractos, a situação refôrçou-se corn o apolo. com novos elemen
tos ê eonsolidou-sê ou criou-se boas condições para a consolldação das
õálu1as de bâse alo Partialô.

Os quatro aspectôs positlvos p"incipais foran, o papê1 e a eapacidadê re
vêIadâ pelas dj"recções êoncelhias; a intensidade, justeza e apo.lo da pro
paganda coÍnunistai a firmeza e os resultados posltlvos obtldos -.na luta
contra o levisionismo; a consolidação e alarganento do Partidg nas enpre
sas intervênc ionadês,

Para prossêguit
tervencionadas,

na

há
aplicaçãô da táctica do Partido pala as Enpresas In-
que ter en conla as se4uinte6 orientaçõesr

1. ReÁútçd"tL a di-rtz.cçà"0 eentttalizttdtL díz trde a" ac.tLvidade concslhio.,
q.tnqvõ.á do conít6 do Paltti{1o 

" 
d.d Comi^áão da cqnpanha.
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2.

4,

5.

ConvoctTtL un t'Col-ectiva Oi-Lt11iÍal dd^ tftiptle.Lq.^ 'l 
n telLv e,ntío nad,d.A

p tq pnoc.e.den a ar bataaçl,ã tíntete d,a e.xpetiõ.ncia, ao ,LeÍirto;.
d.a^ ti"çõer" d,o^ fio^Áaá 4va.nçob e áucz.L.5o^ e d.a.^ úo.544 á intu{ici
âncíat e d.í\icuLdad.et.

^ 
to"nele p,Linliytal fidá EhlplLe^a.4 Tntettvenaionadad 6. « ottganização

dat "Conit,sõe.s de Luta" pdtLd podetL exznce| uíní dirLecção deLl|ivo,
ba.teL e. i-Áola.t o ie.víAilni,s,1to, inve)LteL T Lítuação dcÍudl , obteL
ufid fid,iott coft4iqrlça potl pdr"te d.d" cld,r^e fia no^Lq d.itecçào e na
noata capacidad.e de ohtetl vit6)Lídr cont,Ld o pdtzonato, a opotltu-
nidno e o Gove4no.

A a.gitação ínutdÍ e a" 6 o Í-íd,a,Lie d.ad,e opelãl1ía devan .Leh. det encadeo.

do.t ta bate d.ú.t tonce.thod con c objecl.ivo de unín ot ope,Li.nioô
dat enpte-.t a,t ínÍ.etv etc io nad aÁ ã da' neàtd.ttÍe| ope\írLi(,ó tejan ex
pl-o1Lad{)ô naá efipne.|aá nacionaX..ízo_dat, 4e. ja n4A de capíÍ0,! ptli-!a._
do,

Não pettcle r. de vitÍcL o,s abjeelivot que 
^ão 

o da ditecção tãcÍica
o- poL"íÍica deal-e 

^ecton 
avançado do movinen.to opelL;4io de cellca,

de 10A.000 l.rLab al-had o u. á en todo o paít, a" prtepatação duna nani-
lettacãa do áecÍon attav6,a tla c'pnovaçãa pelr á pl_quena,r, tdi-a.6 e
gtande,t rteuni.õe,s dQ. ta.,ba,.-ho.d(,\e-L.

A CAUPANEÀ "§Ó OA TBABALEÂIX}BT§
PODET VENCEN A CBISE'

À Carnpanha teve nestes 4 Ínesês r.u0 dêsênvolvlmênto deslgual, as Intêrven-
clonaalas foi o sêctor aíançado, ondê sê rêgistou nalores avanços e vltó-
riasi urÍta parte intermédia constlCuida pêla luta contra os dêspêdltnentos,
carêstia, despêjos, horário de trabalho, salários e pê1os sêcuores dos
sequros. previdênci-a, telêcomunicações e banca que deraer alguns pequenos

passosi e un sector atrasado, onilê ê nossa actividade não se fez sentir,
a luta contra o lmperialisno, auxÍlÍo aos canponeses pobresr Marinhà Mêr
cante, Indústria Químiqa, flansportes r Tê)atels ê Emprêsas Estrangêlras,
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A Actividadê Sindical nestes 4 mêses conhecêu un rêlaLlvo afrouxamênto,
mas plepalou os iôstrumentos tácticos e de dirêcção para a consolldação,
establlldade ê progresso alo [osso trabalhô êntre o Ínovimento sl^nalIcal.
Reallzou-se co!Ír gucêsso a ÍI Reunião dos Rêspôasáveis dos 35 slndlcatos
do PLâno Regional.

De toda 4 dctiuÍÍldde dd coht4dtaçà,, mêrecê lugar dê destaque a acção de-
senvolvida pel.o Depârtamento slndical e pela nossa célu1a dos TLP ao re-
dor do ÀCÍ dos Têlefonês de Lisboa e Porto.

No que diz rêspêito às ttolqõet Sindicq.iÁ estão a decorrer ou eft prepara

ção a nossa partlclpação ató ao final do anô em lnportantes slndLcatos,
como as Telecomunlcações , OfÍclâis Màquinistas da Marinha Mêrcante, Sin-
dlcato Nacional dos Trabalhadores dos correlos e TelecornunLqações (SNrCT»

SÍAL, Irletalúrgicos de Lisboâr Ajudaltes dê Farmácia, Ourlvês do Sul,Élec
trlclstas do Su1, Sintel, Àdninistrativos ala M.Mêrcante A. e Pescas, Es-
critórlos dê Lisboa e Mãrinheiros dê Portugal.

Àssutne papel ile relevo â nossa activialadê quanto à tLeeá itLu tuLdçã() nindi-
ca{ ao apresentarnos um PROJECTO DE ÀLTEMçÃO DOS ESIATUTOS para o Sindi
cato dos Metalúrgicos do Dlstrito de Lisbôa, íPOR UM SÍNOICATO OPERÁRIO,

POR UIiÍ SINDÍCÀTO DE CLÀSSE, LUTA . UNIDÀDE . VITóR]A"

Ouânto êo alesenvolvlnento ê aprofundanênto da Campanha ,'Só os trabalhado
res poden vencer a crise" propôen-sê as seguintês medldas:

?,

4,

Cuidd,L dd]. qLteÁtõeá de dittzcção poLítLcd e i.â-cÍicd do- Canpanha
e do 6eLL 4ut'ciofldfienÍo o'tgãnico.

ÉX.aboL L P!Á!ú)S e nattcatt objectívo.t pq,ía. todo"^ a"Á fLenteô e

Sscto,Le{ da luta d.d Canponha.

?rlepdrlo.,t g,Ldnd.e.\ ttcenpdnlLat de. agítação $urLal en tod.o o Oi^ttLL
to" a prtopítito de cada una d.dÁ FLenteá 

" Sectone| de Luía dq
C o-npanha.

Can|oLidd,,t o^ conítíá do ?a)Líido patd cada FLenÍ.e. e secÍ.otL de

Luía da cN pqnha.

Ap4esonía[ Re.tat6/LLos penL6dicoL d.0, q.cti\iid.dd,e de eonjunlo dd

Coniatão L de Lad.d f íenÍQ. au Secl-on dL Luld..



to

COIYSOLIDAN A ONGANIZAOAO

No decurao destês 4 Íneses foi dêÊencadeado un vaslo ê intenso l'lovimento

de Rectificação I pLLo neÁo,Lço da cznltalíano denatL,Lã'tíco,pelo telonço do

cont,La!-e, pzLo íLÁotLçe do" dLÁciPlitd c,otlutLL^Íd e pei'o zeloaço do etpÍn;"'
to de patLtído i novímênto de revoluclonarização dos métodos de estudo, de

Clrecção e tÍaba1ho. pel-â e1êvação do nÍvel da direcçãoi novlnênto ale con

solidação dos 4 niveis da organização, "a dírecção regional,as direcções
concelhlas, as dtrêcções locais e de sector e as c6Lulas de base".

o rnovlnênto dê rêclitlcação êm curso e,n todo o di§trlto, fol uma aguda

lutâ entre as duas llnhas ao xealo! da politica, da táêtlca, dos mêtodos

de direcÇão e trâbalhô, do estilo ê da vida interna, do êstudo e forma-

ção dum poderoso continqente de guaalros dirigentes, sobte o ai-arganento
e eonsolldação dos 4 êsca1ões, da revofucionarlzação dos orgÍaniEnos 1n-

termadlos e pelê ediflcaçãc de fortes cé1u1as de base de Paltido.

Este ftovinento dê ÍêctlficaÇão Llnhâ como a1vo, a linha do renegado Crea

po ê os se!1s sêguidoreB capltulaclonlstas ê Llqu{dadorês, afastar dos
postos de dlxêcção os hêsItàntes, os elemêntos passivos e os desertores
mâscàrêdôs .

ô nÕvlhento de rectifleâção era contra alguén, era contra aquela Pêquena
mlnoÍ1a de dlrlqenlê9 regionais que Ínosi:ratll slntomas crescentes dê capi-
tulação, falta de conflanqa na linha fundatoental- do Partldo e nq classe
operária, no rrlaÍx1smo- lenlni smo e nô futuro da revolução poÍtugnresa, ca-
piLulaÇão face ao grandê capltal e ào rêvÍsionisno, slntonas dê tmpotên-
cla e de burocrâtlzação, nanlfêstações de quebrâ de energia, de lndIscj"-
pllna â Ce falta áe rê6ponsabili dade pelas tarefas e pêlo seu trabal"ho
partldárlo. §ssa pequena mlnoria de dirigêfltês reEionais atolou-sê na pa

sclvldadê e na conclliaÇão, no IdêaLlsno e na metafÍsica, no abatlnênto'
na confusão ideológica e num alesbragailo individuallsmo pequeno-burguês.
Bssa peguena Íni.noxia de dirlgenteà reglorals foge às tarêfas pegaala§ ê

dlfÍcels, ã luta dura por alcançar os objectivos fixados, à rnoblllzação
dê Lodas as lorÇas dê Íiêotro e de fora do ?artldo pelo cumprlmênto dos

Planos, Essa pequena minorla dê dirigênles ieglonai§, como flcou Íevela-
do nÂ Iúta travada, jâ abandonou a Rêvo1ução, ê classe operária ê o Par-
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tldo Comunigta, tllas lnascara ê sua debandada na vã têntatLva de vêr a noe
9a organlzação regional Íludar de cor.

Essâ llnha oportunlsta e revi.slonl"sta dos capl"tulaclonlstas e llqutdaalo-
rês sofreu una poderosa derrota no actual trovifiento de rectiflÇação com

o afastamento dê postos de direcção dos pritlclpals responsávêls dos Con-
celhos de toures e Cascals e a sua reeducàção po1Ítlca ê ldeo}óglca aob

obsêrvação i1a base do Partido,

LEVÂB ATú AO rrü A OOrglLrrrAÇlO
DAs rlrBE@B8 CO!ÍCELErâ8

Dos 14 concelhos que constltuên o Distrito dê Lisboa só eí alo1s, Lourl-
nhã e Cadaval, ô nosao Partialo comunista não desenvolvê atnala urn traba-
tho estável ê requlari em sêIs. Tolres Vedrâs, Azaftbuja, Alenquer,tlafra,
Àrruda e sobral exlste núc1eos orgânl"zados, quadros do Partido 9 as con-
diÇões dê crescimênto e dêsenvolvinento são boas erserão narcailag de uma

forna positila pêLo I Dncontro de Quadros dos CatÍtpos da Dlstrlto. a rea-
llzar enl outubro prõxlmoi nos restantês seÍs concelhoÊ, estão concentra-
das.o grosso das nossaa forças, organlzações e quadros, l,oures, ,.19boê,
Vl1a Franca, Oeiras, Sintla e Cascâis,

De acordo com o PLÀNO ANUÀL e corn a polÍtica de conqêntrar forças fol ile
cLdldo dêsenvolvê! os nossos esforços nos 6 Concelhos báElcog dâ Re91ão,

o 4Ç PLano Regional decldiu consolidar as organlzaçõe6 concelhlaa cono
nó princlpa1 de todo o aparelho partldárlo ê apontar coÍno objecttvo ile-
var até ao f,lm a consolldação das direcções concêlhias",

O Movlnento de RectLflcaÇão íoL como lndicava o 4? Plano Reglonal, um no
vime!1to a partÍr dê clma e de "cLna para balxo", tnovlrênto que parClu alo

prlnc{pto dê que todos os problemas dlfÍcê1s ê as quêstôês qontroversaa
conpete ao Comtté Regtônal rêso1vê-1ôs ou lndi.ear urna orlentação ê una
alêclsãÕ. Nesse sentldo, o Sêcrêtariaalo Regional tomou erÍr roãgs esEa tare-
fa, realizou reunlões de trabalho corn as direcções concelhlâs, com os 3ê

cretãrlos e vlce-secretárlos dos concêlhos e reãl1zou alola ColectLvos
dos secretariados Concelhios, elaboÍou Rê60luções para Lourê6, Cagcals e
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Oelras, propôs nedidas disctplinatês, dêu instruções e oriêntaçôes para
ás tôrefâs e prôblemas px.lncipais. com que, sê dêbatia$ os nossos 6 Con-
celhos básicos.

Esse llovlmênto dê Rêctificação vitorioso, necessário ê oportuno abalou
toda a nossa organização concê1hj.a, na bàsê da anál1sê da sltuação, dos
problemas da vida das mãssas ê da lqta 1deo1ó91ca activa. Nen todos os
probleÍtas existêntês foram rêsolvj,alos r nêfi a siLuação ê idêntj.ca ern to-
dos os Concelhos, nas a têndânciâ prineípal fÕl para a corsolidação, rec
ttficação e revolucionarização, para urn novo ritmo de partido, uina naL-
or &obillzâção ê actividade dos quadrpq, um tefoxço da dlsclpllna e do
espírito de Partldo, un entuslasÍno ê um estilô de tr.abalho novosr O Movi
mênto de Rectlficação nos 6 concêlhôs báslcos alcançou os seuÉ objecti.-
vos prlnÇipa1s. Às 6 dirêcçõês coltcelhiâs conpõem-se de 119 quadros, sen
do 21 do Corslté Regional \11 t6zt,66 guâdros são operários (55,4t)
quadros ferninlnos {12,;B).

e 13

Relativamente aos 6 Concêl-hos básicos propõe-se as segulntes medidast

t. 0 llo!íftiekÍo dz RecÍ.ifícação êe.ttaL Czve contínuatt na baÁe dat
RzaoX,uções, tedidÃ.á e- ;-t1,,tnuço?-á qpafitddqS e deve culmít L con
a..\ A^ á 

"stbl-eia,t 
CaneeLhíat, aÍ6 ao ptíneiao t|-Lneátne dz l9lg.

ReafizatL na 1? quínze.na d.!L laneí4{t, a\ A\áeíAbteii.6 Concelhiaa
dz Lo&nea e Ca\co.i^ d.evid,o à trLdná 6eLô-nc;,d. de dir.ecçã-o ai ocon
ttid,a z à L$Ía a.nt,Le aà d,ud-á linhdÁ aÍ tLo,vd.dq,

Iloweaz vice-aecàetâ,rLíoL pL.tLa toLloÁ aá é Conc-Q-!-rto^.3,

2.

4. Nohaa)L url ttQ.ápon|Ave!, peLo^ ó CotLcQ.Lhaa poJlo- áe, ocupdJL d,oÁ q.^-

Luhto^ pnincípcLi..\, ói^cal_ízo"tt pei_o tonl:|oLe do.t pLanot RzgLo-
Ed.íA o lrzl-a apl!íeação dat Redoluçõu Íondda.^.

À gor§ol,rD,,rçÀo rrJr§ GúLULA§ DU FBEOTTE§rA

O 4? Plano Regional dedlcava uma aLenção espêcLal ao trabalho polítioo ê
à actividadê revolucionárla ile nêssas enlrê os moradoxes pobres das fre-
guê§1as do dtôtrlto, part icrll arrnente centrado nê 1uta contra a carêstia,
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contra as desocupações alas casas, a organlzação das mulherês e a consoli
dação, crtação ê fortalecimento da§ 150 cé1u1as das 181 freguesias do

distrlto.

o trahalho das nossas céluIas de base ganhou um novo lnPu1so, priflcipal-
mente nos conselhos ae vila franca e slntra. À vitôriâ pela segunda vez,
dêpois dê 2 anos alê dirêcção,da União Desportiva Vilafxanquênse, ê urn im-
portante acontecimento. una magnÍfica vitória sobre o social-fascl§Íro e

abre grandês pergpectlvas .para uma naior actividade no donÍaio desporti-
vo e cultula1 lros clubes e colectividades,

À expul-são dos social-fasêt8tas da comissão de Moradores de Mlra-slntra,
inpoltaotê bairrô opêrário. or1de vlvêm cerca ale 15.000 pessoas foi uma

grande 1igão, ile como una lolnoria revoluciôná!1a apLicando a linha funda
rnentâl do Pa!!ido, confiando e apoiaíalo-se na mal-oria do povo, tlavando
um combatê medida por lnealida contra o revisionlsno, ê1ê acaba por ficar
j-so1ado, ser apeado ê escorraçado dos órgãos alas massâs onale sê infil-
trou têmporárialltente,

TaÍ'ôán no Concelho dê Llsboa, as nôssas céLulas, elênentoE das Corôissões
dê Moradores e actÍvÍstas de l/árias freguesias se preparam para êrguer
um vlgoroso movimento populêr nos bairros contra os despejos, partlcular
Ínente, en Carnide, Chelas, Boavis'La, Rê1ógio e Mártlres,

Também, a nossa célula de Paço Dl4rcos consolidou as suas posições atra-
vés da Comtssão ale Moradorês e alo e:{cêlentê tràbalho realizaalo ias recen
tês festas da frêquesia,

A v1tóriâ da Cornlssão de Moradores dê Àlapraiâ, no Concelho de Cascaisra
bre um enormê campo de acção â nossa activldade de massas entte os mora-
dores pobres da freguesla, dêsde que sê cuidê da dlrecção, duÍn plano dê
acção táceico e da mobllização das nassas.

Nô conjunto, o oosso trabalho nestes 4 nesês aleu alguns passos, obtêve-
-se lrnportantes vitórias Ínas tem ale iqten^ í Áicd"rL- A e- d ptLopdganda de PerL'

Ííd.a p.s íodal q-L íne-gue^il,á, fiabitiz«,t dL tta'Áaó coni.rLe q ca,LeÁtid, o,.ga,

nízd,,L oA wotqdltleá conttL@ o^ deapz j o.t e avdnçal fio,iÁ , fia,Í-horL e nq.L^ do.-

p/1Q,.a,5 rL no tríabo.Lho entr-e dó nul..hztLet.
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Â CAUPÀIiIEA'I'U AI}ENEIYTE Uf JORIITAL'

O 4Ç Plano Regional to{rou uÍna justa ê importante nedida no que qoncerne
ã organlzação dos aderêntes e ao orgão Cêntral- tlo partido, con a Canpa-
nhâ 'rum Merênte, um Jornal', e cor a realização de asslnaturas trlnes-
trais por 1/3 dos adêrentes. É intelramente cortecto afirmar que â conso
lldação na Região de Llsboa está directaÍnente ligada à atitudê, ao nêto-
alo e à polÍtlca que presldir no enquadranento dos L.500 aderentes no
sêlo dô Parttdo.

Essa Campanha, alêÍnarcou clêranente as duas llnhas no nosso seio, ulrla Ítl-
norla guê sê empenhou nag fábricas, nas freguesias e em diversos locals
dê trabalho êm llgar o aalerente ao JornaL, e uma parte tnportante de dl-
rlgêntês dê divêrsôs escalões que se aLhearaln da Canpanhâ, a boLcotararn
ou se lêvantaràm êontra e1a na p!átlca.
Ào fírn destes 4 mesês, alcangou-se 26t alo§ 33$ programados o que equlva-
1ê a 384 assinaturas dos 1,500 âalerentes enl todo o Distrlto.

Todo o Partido se dêve mobilizar ao xeilor dêsLa estratégica canpa ha po-
1{tlcê. redobrar de êsforços. persistlr na luta êntrê as duâs llnhasrcul
dar das tarefas de dlrecgão e encaÍnl-nhanênto dos Jornais a todos os nÍ-
vels, desde o Departatnênto do Luta popular até ãs organlzações ale sector,
aos comités LocaÍs, ãs células de base, É uua dtrectlva para todo o par-
tido a Resolução !'Lutar con determinação pêIo cumprlmênto da polÍt.ica e
dos objectivos da Canpanha I Àdereotê, 1 Jornal..

O UOVIUEUTO DE E§TIIDO

O estudo alo marxisno- l_enintsmo é una tarefa do plano AnuaL ê quê o 4q
plano RegionâI soubê dê'una fornâ entusiástica levar po, dj.ante con su-
cêsso. Desencadêou-se em toda a Regj.ão nestes 4 rneses o embrião dqm vlgo
roso Ítovimento ale massa de estUdo êntre Os qUadros de toalos oS esCaLõeS.
Merece realce o facto dê que os prlncipais quadros dos organlsmos lnter-
médlos tenhaÍr estüdado de forma regular e persistente, os ensalos filos6
ftcos do Camarada Mao Tsetung,,,Sobre a Contradição,' ê ,,Sobf,e a prática,,
Con o obJêctivo de alâr o exefiplo e tonar a dianlelra Ro estudo da teorl+
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o Sêcretariado Rêgional convôccu una 'rrêunião-dê_êstudo" . corn os sêcretã
rios e vice-secretários alos concelhos do Di§trito para na base do Plano

ÀnuÂl e do Mov.irdênto de Rêcttflcação estualar a contradição e aplicá-la à

resolução dos pÍoblemas e à consol idação dô Partrdo.

a8 oBOÀI§rZA@ES LOCÂrA

Realizoü-se no dla 21 de Àgosto, a xêunião de secretários e vice-§eerêtá
rl,os dos 25 Comitós Í,ocals para dar cuaprimento ã dlrectiva, de que,a re
voluclonari zação das organlzaçôes intermédias tinha de ter em conta a re
organização dos Comltês tocals da Reqtão dê Lisboa. A Rêsolução aponta

as ? taref,as básicas para .Seyolucianarlzar ê consolidar a organização ilo
Pârtldô.

a EDCrrFrcAÇÂo tto GoNJUI§Ito DA BEGrÃO

o üôvtnênto de Rêcti.fi.ação Geral êm toda a Região dêsencadêado Pelo 4Q

Plano Reglonal foÍ uma luta pela elevação do seu nÍveL dixigênte e pê1a

consolidaçâo do Partido em Loda a Rêgião dê Llsboa.

Essa rêctlflcação fez-se sentiÍ no comitê Rêg1ona1, no secrêtarlaao Re-

g1ona1, nos 8 Dêpartanêntos Regionals, nos 6 concel-hos básicos, nos 25

Comltás Locali, nos -!-4 Sectores Proflssionai.s' no Sector dô Função Públl
ca, no Sector dos Bancários e toda esta luta êntre as duas linhas culmi-
nou na vit6rLa que foi a realização em 16, 17 ê I8 de sêtembro da IV Rêu

n!.ão de Dlrigêntês da ôrganização Regional de Lisboa, êm quê I07 dos qua

dros fiâis responsável-s do Dlstrito anâlisaran, debateraft ê decldlratÍ! da

vlda e da sltuação do Partido.

À Reetlficaçãô devê continuar com os abjectivos propostos de " etevatt
nivel ditígenze" e "conÁollden. d ottganiza.çào d,o Patttído" e propõe-se
seouintês medidas;

L Nofie,d,L ,Le^potx^ã"v"iÁ lld.rd 0"a gía"ndeô lrLar,ÍeL de Luíe
a. paL1" (1ô prtir,eipaia szrloíLá tlegiona"in, pa-toÁ pío-
6ióàíasaíà d.c ?a.,Ltidí,pel,Õ6 a ep0,,Ltdr!1enta Á Reginna.iâ

o

as
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pelo Índbatho nq.^ AàíncleÁ F ã.b ticat , peÍ_o t ConcQ.l_hoÁ,
pela^ 0ngdnízdqõea LocaiÁ, peloô SecLoneâ ?roói_á^i(,
$aí4.

2. i.ealizdlL Leuníõel t-lfi oÁ prLinclpail Lecton.e,\ e. ol.ga
ní4 oÁ di,LigeníQ-â.

3. Al1,nga,L o co,tpo de qaI.dnoá plLolL^óioLaíL do ?a,/Líido.

APLICAN A CONTEBÊNCIÂ

A I Conferência da Organização Rêgional de Lisboa âbriu nÀ vida ilo nos_
so Partldo no Dlstrito úl1à nova êtapa, a dê "andar irais, nêlhor e maLs
alepressa", bêndêira apontada pelo canarada Àrnaldo l,tatos, Sêcretárío ce_
ra1 do nosso partido aos 42g dêlegados e a toda a Rêgjão.
À Conferência foi um aconàêcimênto dê duradoira inftuêncIa pelo balanço
que reallzou, pela unidade quê clmentou e pela mobillzação quê ploduziu
nas nossas fileiras partidárias, Àdenais, o comíté Regional eleltg confe
riu uma elevada anállse às insuflciênÇias, pontos fracos, atrasos e des]
vLos quê a Conferêncla pôs em evidênciâ a toda a organlz.rção.

Nêsse sentido o 4q plano Regional, visava superar as lnsuficiênclas, pe-
1a elevação do nÍve1 de dlrecção, pê1ô movlnento de êstudo da têorla, pe
la dl-scussão rnais aprofundada da po1ítica e da táÇtica do pârtldo, pelo
feforço da dlsclplina ê alo espÍrLto de partido, pela consolidagão de to_
da a nossa organlzação.

EóÍuddn d,! Tnt.e,Lrençõeá do caÍta.na,dq Allka!_d.o l,ta_to|, apl.icí.n oL R el_d,ÍfuLioá
apzovadttt e- nea,l"izatl tl a|Áznbt-aía.a de cã,tula.t da_ ba,6e, I dê fábrlca
(TLP, CP, TAP, CTT, ÍTT, O6MÀ, METRO e UTIC) e 6 de frêguêsia (MarvLl-a .
Moscavldê. vlLa f'ranca de xira, paço DrArcos, cacém ê S.Donl"ngos de Rana)

eran os objectivos apôntados pelo 49 plano Regional.
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LIITAB PEIÍ} PLAIIÍO AI§UAL
O PIÀNO ÀNUAÍ, sêrvlu de suporte, orientação e gula ao 49 plano RegtonaL,
nas tarefas do Orgão Centlal-, na lntenstfi.cação da luta contia o revlslo
nlsno, no movllrento ale nassa de adesâo, na luta por organizar aa l-00
cxandes FábrÍcas ê os 35 Slndlcatos.

O ia? Plano Reglonâ1 fol um poderoso passo para alcançar o plano Ànua1.

II§I 14 EXPEAIÊilTCIAS BÁ§ICâS
IX' 4O PLA§TO BEGIOilTAL

l. 0 4q ?l-anô ?egiotldL tLedÍ-çou e inpor,tAneia dzcíLívd. du
Éto" 0"rRECÇ1,0 rtr'Mt, C^pAz, 

^cÍ'tvA 
E tÍGÂrÀ ÀS ,{ÁssÂs

Etta ô. a gnl,nd.e. .t-íção pel,a negaíiva_. d"a Coníatío d.a
cdnpd.nha. "s6 aa Í,La.bat_h0.d.ostea pod.en lence.L a C,LíÁ e.,l

0 4Q Pt-ano P.zgionol- índ,icou cono noáÁo ponto Á,1&co
pr.incíps"l- na a.plíeação d.o" ti.cLica do tl ?!-en*n ,'A bR-
e^N1Z^ç40 ,Âs cRÀ rEs MÁssÁs,,,Eáda í o. coneÍ.utô.0 a" ttz
l-íhqi d,a lütq naó Ernptíeáaô lnteTvencioL6.d4,t, patticu:
lq.Lmente na. Sía6, Ca,nbounnac e. Eu,Lo {iL.
0 4q ?tuna Regional tu.blinhou a. impottãncia de ApLl-
CÂR 0 CE,VÍRÁrrSM0 AE§1CR.í,ÍtCA. Etde 6. o aapecío e^Áe,/-
cia"t, do Sec,Letd.níd.d,o Regiona.X- áe t.eh eitpe.nhad,o activa.
rnente. ía lÁoúirítento d,e Reí:_tillcq"çAo peÍ.04 4 ,Le.ÁotLç74 ,
aonttLd o co-piÍu!.a-ciotittlo, o LíborLd,I_iÁwo e ô líquid,q"-
cioni,tno .

0 49 Plana Rp,giand,.l- 
^d.lLenÍou 

o n|.cz.^Áídqde d,e RÉFOR-

ÇÁR O CoNÍR0LE e,n todd a ortgaaização na ba.àe d,a vetLi-
[íeação d"ot pla,ao^ L tl.o- ata opÍ-ic,açía. É. ainda. tLeáo,L

çarl o con Lole aobta tod,od at ongq.LíÁ!\o^ d.ítLiçented
aegío,tait t ittea i,dia6.

4,



tl

5. 0 49 ?tqno Regiond,t ,.zalçou o ftece^áLdd.dl de 1[ÍEl,lSI-
rlcAR 

^ 
OISCípLíltÁ CoMU|üISÍÂ tlo SE10 

'd 
p^RT.tOO can-

atLo" oÁ hAbLíoá e fidni(eátr,çôza grle Íevan qo enÁneqúe-
aírnento da vídd dat edluld,t e conl.,Lo. d.á coneepgõet pe
quono butgueta"â, d eÍto crlo.tiL t a.á e lego.l-i/ to.8.

á, 0 4Q ?lano Regionae tublínhou a LnpozÍãncia d.o- EIUCA-
ç10 N0 ESpÍRlT? OÉ. qARTIOO, pela e^ctLupuloÁa educação
cornuni^td. doá qud.d.tot, pel,a Lua dedicaçõ-o e óídet_ída-
de a,o Pd,Ltíd.o, pelo d e.t env o l-vi-úQ,nÍo d.d^ tuaa qua.Lld.a-
deA d.e t habo"l-ho e d.e vídd. dutLa..

7. 0 4q ?X.I-no Regíonal indlcou n- uzgô.ncld de SÊIECCÍOIÁ&
FoÊirÀR E E,UCÂR Utu porÉRoso cdtlÍlüGr ÍE rE qÍrÁrRos 1Ál

TEP,NEOIOS.

8. 0 49 PLd-&o Regional aq,Liento& a nece.áÁLd.d.de d,e d,eten-
cad.ea"t un podenoto novíaznÍo de tteelí(ictção con vL,-
td.ô o. C,NS9LIOAR Á oRGÂtIZÁçÃ0 a" todoá o4.níueít e q.-

ot nait dlveltot eacaLõet.

i, 0 4Q P{-awo Regiotal ;tealçou o- inteui.lLcação da lLtd.
o"o t edorL do A4ão Ca.Lt,La! d,o pqatid.o e da ATIT||oE g0

PARÍ100 FA1E Aó loRi/ÁL qúe Áe naLí\eÁta. pe.Lo o.b/.d"ndq.
íneito dd vigít-â"neía (ace Aó to,Le6d[ d,o j ol.nd"L, auq. di
*rLAo ioedid,ta, tud venda níllta.nte, \eL papel na. o,t-
go.nÍ?.dçAo d.oÁ o'd.etlftÍet, a4 prLíncípd"l-nenÍe pelo au)
nento ddá d.Ívi,d.at que depoL^ do. Co$íer,AtlcLd, ae ci(raoLn
en na-ís d,z 40 c.anto^,

10. 0 49 P!-ano Regíonal d,ea urna pode,Loáa contnibuiçã.o pa-
La 0 Ê.5Í Uro 0A tÉAA.lA con o vígonoáo itovíÍie&to d.e eá-
tudo dor enád"io,s 4i2oL6[ieot d,o ea.na.tadd Md,o ÍÁe,tung,

11. 0 4S Pla.fto Regionq.t índ,Lcoa que A ApL'!c^çÃ]ü O^ CONF|.-
RÊfrClÁ RE670l\rÁf não neteezu gtta.udz pteocupdção p,L pa,L

te. de d.Í.gutLs d.o^ noÁLo^ dí,1ígentcÁ aú iínpediLea a tle,q

Lízação dda Aatenbt,eiat do.,s eí"LuLat de bale ptto gta"aa"-

ddt patta aá 44b,.íca4 e dno.guz4io.Á,



le

12, ú 49 ?Ld"no R"gíond.L dporltou u$ sovo RlÍll,íd 0Ê ?ARÍ'rO/J

LonÍnado $d4 pequz.[4A e 6.dia.Á ,LLuniõ LÁ e a^4e.nÍe n4^

a tlgd$ízaçõ e^ co ncLlhla-^.

13. 0 4ç

OU ÁS

íLca
(,ace

/LLL ,

?Lano RegLondl loí F0t0 ,E Í^,ÍElrsÁ luÍÁ ÉlJÍRÉ Ás

lllííÁS, ao tedot doa obizc-|.ívoa lLxa.dot, do po!.í

z dq tâctica do 1"1 ?lenun z d.d dÍitude d tottd.tl

ã tontta.- eotttente íeaccLaní,Liq" ftdÁ t1oÁ10.,! ÁíLzi'

14, 0 4q Pl,ano RQgíona'L Lndieou eano IÁRrFÁ CENÍRÁI Á ru-
ÍÁ C0l,ÍR/, A CAPIÍILAçÃ, z o.t capLiula.do\eÁ qae Lte'L'

c.etl po^ta^ de d'i"zecção e dpllcdr| a. poLítica z 4lituhd
do. 6&,Lgueôi.a ?. do lLevi^Laní^tt'?.

VÍVÀ O 49 PÍrANO REGIONÀI:

VIVÀ À CIASSE OPERÁRÍÀ:

VÍVA Ô PÀRTIDO COI,IUN]STÀ

DOS 1RÀBÀI}IÀDORES PORTUGUESESI

Ll§boa, I de Outubro de 1977

O COMTTÉ REGIONÀL DE I,ISBOA


