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Realizou-se com pleno sucesso a Ir nnuNrÃo plenÃnrR Do CoMITÉ RE-
GT0NAL DE LrsBoA, a r sessãor êo 30 de Junho e 1 de Julho e a rr
sessão, em 7 e B de Jurho de r978, com a seguinte orden de Traba-
thos: llReÍ"atôn-ío de AcÍLvidade Pot-ítica e. de Atganízação Zl Sítu-
a"çao lníenna 3l Novad T o,neda_a 4) Medída"t de 0íieeçã,o .

No sentido de prestar contas aos quadros do balanço efectuado
das deeisoes Eomadas se elabora este Comunicado Final.

Foi apresentado à REUNIÃo, o Relatório da Actívidade Po1Írica e
de Organízaçáo no 19 Semestre (Janeiro a Junho) "A LuÍa de CLal
6eá no CIídttuLÍo z o Patttído' .

O Relat6rio examina a realidade da luta de classes e o papel da
organização Regional nos principais combates políticos travados,
na aplicação da po1Ítica, da rãctica e dos Planos do Parrido, beu
comol a vida interna e o cumprimento das diversas tarefas fixadas
no Plano dos 40 Pontos.

O Relat6rio salienta que a via pâra a Edificação do Partido Comu-
nista_É inseparãvel da luta po1Ítica de classê6 e da consolidação
í-deol-ogiea das Rossas fileiras ne base do Movi-mento de Est,udo e
Bolehevi zaçáo

0 R.e.t-at'onLo ap1eáenÍad,o em none do Comítô. RegíonaL apõd examerde-
ba.te e diteua'tã,o 6oL aprlovado porL una-nLmLdad-e e, Lnd'íea.do 
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teníal' a áe-r.- anal-íaad,o', d.íaeut'ído 'e ettuda"do noÁ ptôxímat neuy,*õeT
de todaa u |nganizaçõea, Cã.LuÍ-ad de Bate e ComLtT.a do Patttldo.

Na Situação Interna do Conit6 Regional foram tomadas um conjunto
de rnedidas de linpeza ideol6gica, de reforço da capacidade e coe-
são do õrgão, da sr" disciptina de Partido à Iuz dô ensinamento de
Lenine 'lnai| uale fieno^ rmaÁ melhotttt e iniciar do topo a- base um
movimento de consolidação da di.recção a todos os esàa1ões.

ForSn aprêciadas e aprovadas
Àcçao para todo o Partido no
ÇÁR 0 PA?EL 00 PARTTAA lJo SEl
co^Js0 Lro|Çfi,7tl .

as Linhas Gerais do Novo Plano de
Distrito atã final do ano - "REF0R
O OA CTASSE O?ERÍ,R.ÍA E AS TARÉFAS OA
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'd'el , ,Ma§ § â,§

da','Linha

da organização foi aprovado constitlll,
;;iliii"ido'na base ã." c6lu1as da rAfi

ioao"i'aría Naciona1, Tran:ste,j:,ô ; r.n,l'tá
camarada Luis AnEonro'responsavel o

decidído constituir e
?ARTI?}. A Ebê,o;la Re,

Oreanização foi aprovado constíEuÍr
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A Escola dos Di'rl' -
do Partido.

foi decidido Pôr e-m funcionamen-'íiú-úiiaia{-ÚLú"t". ''i i' "" )"

da Direcção foi decidido coÍrsti:yit',1
?a,rLtLdo, "oottituir 
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À"sámUleia dos Sectores do'Fart''tl:

Quadros e Activis-

do,s Sectores do Partido o cama'râ1da
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