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ÀTrÀii 0 I0c0 DÀ

C;iATúR 1O'ÀS ÀS

À TOIÁB ?OSrÇÂO

NLNVÀB O NÍYE],

RECTIIICAÇÃO NO NXPÀRTÀN,ÍEIITO

oRGÀNIzÀÇõES E TOIOS OS 8ú,A.rrOS

DÀ SI]DX XECIOTÀL

1, À elevação do !]ível da sede Regional é uma exigência da Direcçâo Regioaal
alâs organizêções existentes ns Sede, dê todos os csmêrsdêa !esponsdveis

!ê10 Àparêlho alas nelegâções, dê toalo ô Pâi.tido na Região, dô Plano Ânua1.

O çumprimento alas tsrefas revolucionárias !eIa êdifibação da §ede Regional
devê criâx um gxande êspirito de responsabilidade, encher dê b"io coo1unis-

ta ê drobilizar sem quebras todos os quaikos, particulârmêrte os do Depar-

tamêrto a começêr !ela Dirêcçâo.

2. À elevâçâo do níve] ala Sedê Regionali t€l como aponta o

caminha a pêÍ co@ a rectificação, revolucionârizâçâo, e

ne par tame 1to.

Nêahum passo só1ido pode sêr dado, âenhum objectivo pode

íão tiver comô ponto de partida a luta pela eIêva'ão do

nos so Plano Arualt
consolidação do

'ser al cançsd o se

níveI do Departâ-

mento: . nâ firmêza política e ideológica
, ro espirito dê sacrilicio, responaabilidâde e alesci!1ina

. nos métodos dê direcçâo ê trabalho.

,. no ponto de viêtâ intêrno, o alvo da rectlficação até tr{aio dêve ser o cots

baiê âo espirito alê irtêsponsabí1ídêdêr da molezâ ê paêsividader !ê14 e1êYâ

ção do níve1 da Sede Rêglonal.

4. O instrumento para a rêciificação: 0 Vol,Üim Y'

Reêfizar rêuniõês quizenâis, 8ábados às 21rloh

5. Seguir os ersinamentos do Cam.alaala l'[ÀO traçados no texto RECÍIÀCAIo§ 0S

AI,A.qUES DOS DIREITISÍÀS BúRGUXSES (vo1.Y)

a: 'tnevemos encorajar âs pessoas a falar âbertamente dêÍe heYer troâ atÔog

fera viva, Queo quer quê nos critique dê boa fé não é digno de oenêur_'

ra. Por nais incisiva que seja â sua crítrcâ ou severê a sua censurâ,

não devê ser inculpado nêm purialo, nea devenos obriga-fÔ a ueêr sapatoa



a pertados".

lonar posi)ão sobrê os problemas, cofocar âs oueEtões em cioa da mesê

não dei)car apodrecer aquilo que esteja aloente.

b. "Não 6 fáci1 âtear uB fogo e pegá-]o â si lróprio".
íJtilizar com eficácia o m6todo comunistadâ crítica ê a auto-críticê.

c. ,0 grânde câitaz üuTâ1 é umâ coisa excêlente ...
É uma questâo de método, uma questão de qual ÍLétoalo a usar na 1ui6ri.

al. 'rIndurecer o couro cabeludo ê suporl:ar a dor signilicâ que, qusndo úe

críticam, eu endureço o meu couro câbeludo e oíço por ê1guB têopo.
EE seguinda anafiso o que dizeB ê dou una resposta, acêitânalo o quê

fôr correcto ê.!êfutando o que fôr êrlaalo ..!

. . Quando.dizêmos que o Partido. Coounista alêve Íêforçar-sê atrâvés da

rêciifÍcaçâo, alguns Celes (os idealistâs) âfirmam que aleve ser âni-
quilado" .

Na base dos prircipios construÍr um só1iao espirita de equipa, uoa

sã camâradagen, um rêforçado eslilito de Partido.

6, Intênsificâr â vida ale ?artido, realizando reuniões regulâteê do !êpat,tâ-
mênto todâs âs têrçâs Ieiras.

?.ÂReêLificaÇão, revoluciorar,zsção ê consolrdaqão do Departam-nto teo coúro

objêctivo elevâr o seu ríve1 e reforçar a sua capacidade de administ!ação
e direcção po]Ítica oa Sede ,qegional.

8. o instrumento capaz são asirS oriêntsçôei para os Depaltaúentosn, e o mé

Looo a sêgrir Á a lin1a oê messss.

Às organizações ê os quadros dêvemser cha.oailos a aliscutirr critica! e to_

oar posição sobre a situação existente lla gealet quai§ o§ êrros e desvios

cometidosr e Fmpqnhâr:se na luta pEl? eleva§ão qo nívê1 da sua Sedê Êê8ig

naI.

o movimento de massa deve ser alesencaalcado eobre aluas foreas:
. nurante a primeira quizena de Àbri1 levar o Plano do DepartâEento para

â sÊde â ser discuLido p.lss OrgariTaçô's

, Át6 finaf alâ primeira §eoêna ale ÀüriI, âfixâr uo grsndê cârtaz ooral

na::;Éalê Estaline .hamando os quaaLros a afixar a§ suas críticasr apoDtar

os erros e a travâr â luta dê oodo a que a massâ dos quadros Beia o

Eê!te1.9 lneuoático ala irectifícação ê reYoluciolrarizáção do nepartsoento

eo primêilo fugar, ab ioda â Sede.



0bjectivoê â atingix âté Uaio

Restauxar o sistêaâ electrico da Sede.

Requisitar para esta tare-fa, à Comissão de Organlzâção, o alestacaoento
durn câoarada electricista, ficando irtegrado na Comissão Sede durante
o úês de Àbxil.

b. Âlargamento das fnstâlaÇões

- Àbêltura de duas rovas sâlas,
comecê0 a ser de Éua exclusiya

- Àlêrgamento e equipamento das

as s â1âs das C"ganizâçõe§

20 novas camas.

de modo a que

utilizaçâo

canarâtas com

c. obras dê apoio directo às OrganizaÇões

- Aos nepartamentos.

Àrrenjo do sistêma efóctrico da Tipografiâ
nquipanento e resêrva de um conjurto ale camas con os arÍrários
necessários parâ utilizaçâo exclusiva dos camâradas dosDeparl

Às organizações:

. Apoio à diviEão oa salâ da F,nção ôíbli-ê

. Le\/ântamento do oobilidrio existente em cada sala e das respec-
tivas necessialadês.

al. Realizar a Jornada Xlensal de liopezs geral da sede no p!óximo dia 9

dê Âbri1, Sáhado, empenhândo todos os Departamentos e Orgsnizsções
nesta tarêfa.

8. I'UNDOS: RECOLiINR, JUI.ITO 1]ÀS ORI]ÀNI:A.] ]JS À QUÁNTIÀ NX 15 M1], 
'SCÜDOSÁtÉ 15 dê Àbri1. -

MOITLIZÀR TODÀS AS IORÇÂS, APOIÀR-SE }IÀ MÀSSÀ }OS QÜÁ}ROS

X X}II1CAR Ü]ÍA VI]RDÀ}EIRA SEI)E REGTO],IÁL IE PARTI}OI

VITÀ O PÀiÍIDO CO]/iUNISTA IOS T!ÂBÀIHA}ORES PORTUCüESES

Lisboa, 2, liarçô 1978
O DEPÀBTA,,IENTO DÀ SIDE BEC]ONÀ],

e, Definir alurantê o oês de Abril o sisieoa ale pagamento alas rêndas pelaê

0rganizações.

f. Àgarrar com firÍleza o problema dâ segurânça à Sede Êêgional.


