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os comités locais cono organizações internádias fazen par.te da
ossatula principal do aparel"ho do Partido no concelho de Lisboa. A ê
les coupeien as-talefas-de direccão, controle e organizaÇão da bêsã
do Partido e da luta das rnassas.'o óomitá Local á ím ongánisrno Ínti-
eanente ligado a's cá1ulas dê base de fábriea, eÍrpreEa e frêguesias e
as surne essãncialrnente tarefas de aplicação, cont4ole e organização ,
aplica e subor.dina-se aos pIànos concêlhios, e6tá em constante coII -
tacto con as luta6 e a vida das nassas, define os objectivoB, as ta-
?êfas, os planos e o litmo da base de todo o Pat?tido.

Â divisa do Coni.tá Local á "cuidar das céIu1as de baserr, "onga-niza! tudoÍ e rraplican os planos concel"hios".
O Seclretariado do Cornitá de Conêelho de Lisboa analisou em pro-

fundidade a situação dos conitás locais do cônceLho e constatou os
sêguintes factos:

1. A situaqão dos 6 comitãs locais no conceLho de Lisboa, no seu ge-
ra1 têrn tido una evolução diferenciada para cacta coEité locat.
Ne6te nonento exiete uÃa pàrte avançada constituÍda pelos cornitás
locais de À1cârtara, Alto Pina e Beáto e \rma parte rêlativa4ente
atrasada ou attrasada constituÍda pelos cornitáê locais de Benfica,
Bica e G!aça.

2. Não existe urna ligação perÍnanente da direcção do CoÍlitá LocaL ao
Comitã de Concelho'e ao seu Secretariado,
Esta situação dificulta o controle do trabalho do Partido nesseB
Iocais e impede a r.e:o1ução a tempo ê ho!'as dos problemas que se
Ievantan noà conitás tocàis.

3. Esta situação coEplroEete à pantida o controle por parte da dinec
Ção do conàetho, 'do estado àa aplicação da nesàIugão RegÍonat"AS
ORGANIZACOES LOCAIS DA ORGANIZACÃO REGIONAL DE LISBOA E DOT OU -
tro lado-torna difÍcil o contr.oie da aplicação do plano aô própcic
Conitá do Concelho de Lisboa.

4. Os inúmeros DrobLênas oue existêm nos con''it6s locais relacionados
con a nesolução de proútemas de dinecção das cãluIas de base, da
luta da6 massas, da vida e organizaçáo dos ader'êntês, do tratar
dos quadnos, dê elaboração e aplicação dos planos locais e seu
reapectivo balanço pêriódico, náo poden ser correctanente resof-
vidos, e na sua dêvida altur"a se não existir un apoio e onienta-
ção pór parte da dinecqão concelhia.

5. Que o êstado de alguns conitás locais á da j.ntei!'a responsabilida
dê da linha capitulacionista e liquidacionista que vinha a se!'a-
plicada no concêlho.

Tendo em conta esta situação, o Secrêta!'iado do Comitá de Conce
tho de Liaboa decidiu institucionalizar a reuniáo semanal dos secre
tár'ioe dos 6 conitás locais do concelho de lLisboa, que se nealizarí
todas as quartas feiras, às 21 holraE na Sede.RegiónãL.

Eata reunião deverrá abordar, na base de un cnitário cor?recto e
de acondo corn a urgência da resolução dos respectÍvog probLenas 1o -
cais. os DÍ'obleÍnas eerais da aolÍcacão do Dlano do concelho e da Re-
eoruóão Rãeionat ,AE oRGANrzAcões lõcers DÃ oRGANrzAcÃo REGToNAL DE
LISBóA", e os problenas prátÍcos da dir.ecção dos coáitás tocais.
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- EÍltends'o secretariado ser de extr'êma inportâncid para ó fütr8o tra
Datno nos.comrles rocaas e do Partido no concelho, esta reunião se'
marial e apela desde já aos camanadas secretánios pa?a una Pa?tici-
pê!ãô activa e rnilitànte nessas rer'rniões
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