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BELATÓRIO

?í.Áó aLoÃ 6 $eâeó deôde a 1 RÉuNll,O PrE ÃRIÁ oO c,lllTÊ
REcf0 Áf. Não i" un gzatde periorlo,naó óoí ubt pe,LÍodo de agu.

doÁ L cofip8exLá Lutq^ dL c!,aáLe e tlLco LtÍt todo. o e-apíeie de

aco nteciüLnto t e. ct)[í)Lítoá aociaLt zn todo tt poi.t e. t4]lr.bín,

na tegião de Llaboo.,

En none d.o conltê RegLoÍo.t, a.ptle' enío A II REUIIÃo PI'E-

rtÃ,Rl 
^ 

elte ,Le!.atô,Lio, óobtLe q tcLLvidtde politica e de otga'
wízação, que vetlôd tobLe d,oi\ g,La.kd,Lt qôáultoôt A LUTA 0É

ctAssEs 1,0 ,isÍRlÍo É 0 ?ARTlo,,

É, a\alláo aLndq, dL uha |otlna a\clntd, oô Ás-gulntLÁ Pontoá,
A batlcs;lnoía econínica e o prlo glLo.Na da eldôôz openâtía; o

pa,.LaüLnta,Li6úo e o detcríd,ito d,oÁ po.,LtLdoÁ bu,Lgue'eÁ t o ÍÁI
L oó ttaqueA ãt conquittat da. nevoluçã.0 po,.tugqeâai o novo

Eutlto do 8onapd,,Ltl6.no ) o lQ dL llaLo Q" o. qutono ío' do pttole-
ta,4iado t a Luta det úeÀôa.ô ttLab alhado tLo.Á e o ,.Lóo,Lgo dat o/.'
ganiza,çõet dd claááe openâLlo., audo íbto, no que conceLne -a

luÍa dL cLaÁ6eô no liLth,Llo.

Et no que rd.i.z tleápeito ao Pd,LtLdo, exani[o. oà Áegui\tet pan'

toô, o fiovlne.nto de Lôttldo; o ptpel do Atgào CznlnaL no. con-

aolidaçAo da otgulzaçio; a' qlebtio da.s lLr.al.çc,L ) a eleveção

d.o nivel d.z dinecção dot conílêt d'o pavtido t e s' Lute e^tLe

sL dtltÁ Urlhct .

I
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I. A LUTA DE CLASSES tUO DISTRITO

I A bancarrota econórnica
e o Programa da classe operária

Àpeado o I Governo Constituclonal- socialista pela resls-
têncla e pêla forçâ da luta das nassas que se manifêstou com
vigor e flrmeza nos combates de classe travados contfa as
desocupaqões das terras,contra as aleslntervenções das fâbri-
cas.Çontra os despejos dos noradoles pobres ocupantes e con-
tra as tentativas de liquldação da essência das conquistas
soclals, poLÍticas e de organização da c1a6se ope!ária e do
povo..

!;ste desfecho da luta de classes foi um factor decisivo
para a queda do Governo e obrigou a pequena burguesia a pas-
sar-se para o iaoo do impelialisÍlc ê das suas "ajudas eco-
nômicas" como meio de manter os seus Iugares no aparelhô dê
Estado e "resolver a crise" ê. ajudou igualrnente, a deixar
calr de vezra sua demagogia, o seu vernlz socialista e a co-
ligar-sê com uJí partido do grande capital contrê a classe o-
perâri.a e o povo, constitui.ndo um novo governo burguês anti-
popular e antipatriota, o IÍ Govêrno ConstitucionaL PS,/CDS

fornado nos priÍreiros neses do ano de 1978,

Em relação âo Prograrna ê à Táct1ca do PartldoTt:enine en-
slnôu:

ttsev, L.nq. Linhd" tã,ctlea bateada na evolugão do no-
vir,ento po!-itico detua!- e qoe dõ. LeApo^tq exacte
dot "Í'aldi.toá p,LoblemaÁtt do ptle^ e&ÍL, í potsível
tetl un pequeío gttapo de teitíeot,naa não una uní-
<lade poX-ÍÍíca opetaclond!.. Sam une avalLaçào d,aa

tendô.ncíaa Ldeo16gicu potitícat "qctivaa" de qc-

Í.ua.l icll"d,e ou "na noda",o p,LogrLo,fia e o tãcticd po'
den de,gene,nat en pontoÂ "$otll:o^", inpoatíveit de



l.eqLizln Lo" t etlX-idad.e Q. de

tno.Â pnâticoà detztninarl.ot,
crLetoá , eotu una conptteenlã<t
áraá, urtld conplLeenÁão d.(t que

apLLeon o. htLL pLoble-
canc,/Let.o,5 e nuíto con-
da ettô.ncia dat eoí-
4e. Í,Ldtatt ll9lll...

.,.e aindo-, eít 1905, e a^ ,udó Tdcticq-t:

ttt./d' o. JLev o Lqçío utTe e ínÁtlul cofi )to,pldez. Cad.a

. pqA^o tlo deáenvoleLúe to da netna,lg6pgLta d.^ tÍ,0,4-

ô d.^ e qÍnaí- a.Á com amq óotLÇa. ítL,Leáí6íi.veL pLecL-

^emenÍe 
do encont,Lo do pttogttana" tzv o !.ucLotâtío ,

cono o ínLeo que exptleça* d.e um modo con|equente
e Lompleto o^ ÁeuL v a.)Ldo_d.eítLo L inteLe_ÁÁeá,oô LeuL
Lnte,LeàAe^ víÍaLr,,.

çue atitude dêveria tonar o nosso Partialo Comunista faee
ao Governo borguês? pactuar ê colaborar, ou denunciar ê lu-
tar cont.ra e1e?

Ào eontrârio dos revj.sioíj-stas. o nossô partido seguiu
pela segunda táctica, uma táctica de classe, de colocar-se
constantemente e sen hesitaçõês à frente da revolt.a qrescen-
te do povo contra todas as medidas anlj.popula!ês do Governo
lutando pêlas reivindtcações lrraj.s prôximas e pela defêsa do
Programa da classe operâri a.

Foi dêsencadeada nos prj.neÍlos neses do atto no Distrito,
coÍr sucesso e oportunidade, e de acordo, corR a orientação a-
nual de intensiflcar â propaganda comunista, una vasta cafi-
pa,nlxo. d.e a.gi-taçã.ú potitica ,Lev o !-ucio Lãníd. entrle dA Ú,aóô&à

e(tfittlo- o Gove,Ltlo, tt aabaz d,a óorne lz a. politica doÁ pdeoteÁ e
por um Govelno Popular; contra as soluções e saldas do Capl-
tal ê pe1as soluções e altelnaLivas do Trabalhoi contla a
consolldação da denocracia butguesa e pela criação das con-
dições de leva! a Revolução LrenLocrática atâ ao fim; contla o
reforço da contra-revolução e pelo alesenvolvj-mento da rêvo-
Iução, contra a burguesia ê pêIo proletarj-ado.

E se hoje se comprova; aquilo que o nosso partido sempxe



disgerno II coverno Constitucional ê um nado-rnorto". isso de-
ve-§e em grande medida,ã fj.rÍne disposição para a Luta dos o-
perárlos, âo trabalno perseverante. sistemâtieo e lntenso
fê1to pelas nossas organizações e ã justeza da táctica tra-
çada rcorqrrovada pelo coiunicado de 10 de l,taio ilo Comltê cen-
tral, "O Govêrno da Bancarrota e a Bancalrota do Governo'3

tt, l'l Cove,Lno CctnatiÍuetotal L o Leu PtLineitlo-lli-
niôtna $ALio Sod,LLá, politlca$LÍtL ÁaZando, ó4Lí-
,L,;n. EtLa jã a concX-utão que Áe i puLho. LítLo"tL - e

eue a cl-eáLe openãLLa e Secto)LLb c\da lez ote..
vatto^ d<r pt,vo vôn eóeetivonenLa. d aLtrLo,LrL jA '
dú,^ !"eiÃ L do| lecto^ o.nti opüLA)LLo á , dntípopulaheE
e o.ntLp dtn-íír tLe(rô en que .Le ten co lLL ub á to.ncíodo a

politLca do act\Lal go\te,Lno pftovLáôaio,ú-e pt6p»ío

e|coLtxLdo e na, r.ído ã aonbna duna ConaÍítuLçã.0 L'
guo.I-neLt!. íão pt,ov,Ltõzía cono ele.
Ma"ô quando poLventurlq L debv4!-o,LízaçAo LÍcetáante
do etcudo,o au$e.nto cottínuo da. divlda exte.)Lna, d

|ubLda d,o cu6to de vadq,o inLnenento do deÁa.fiptle-
go,a ttuina dot cowponetearo abdndono dot cnigtan-
l.e^, o |onento da enigtLdgã0, d X,Lquidação do.á ea'
pe)LL,ngqL d,o6 jovanÁ 4o enôL[o,A culturLd e ao tna"-

bdtho, o, hunLihagão do povo e a ôubwittã.0 qoL in-
tet e6'z.r do LnpetLiofi^no e do ó o ciql- iúpe,.LalLá,,i.o,
qtand"o po,Lvertu,La ludo LLío que tão oa lacÍot não

(ottzn eanagad,orLa e eLoquentLnente concludentza
da [alircia politLcl, do Govetno, doÀ pq,Ltldol que

o LnÍeg,.an e do oh, MA,LíT soe,LLà, ai eÃto,nLaú aÁ

po-Lo,v,LaÁ que o P rLíneí)Lt - rlLLittlto o,cabo de prlo6e-
lLLr. "ao PeíÁ e aoà PontuguLáeç", par.a clue a ôLtí-
na i!-u.tõ.0 Le bo.tlíÁL e e a detú.a.deí,Ld' dívid.a, te
de4 óíze' t e. "

fol intelramente justara tãctica de opor à bancarrota e-
conómica e ao govelno da burguesj-a,o plograma da classe ope-
rária e o Governo Popular. E é inteiraÍrente errada e oportu-
nista, a táctica oue d.efende que não há una sol-uÇão operária



parai a criserque las massas não querem lutarn.que ,,vale nais
estê governo,que um pior, e É lgualmente errada e óportunis-
ta a pos!ção daquêles, que ênlendem a so.Lucão operária e o
Govêrno Popular nos ouadros da êconô,'Itia capitàIista, nos Ii-
nites do parlamênto e no interiox da ditadura do capitq!.
PERSISÍ,R C,M Flp.ntll. a,lÂ rÁcrlcÁ 00 PARTto, E Á,Á ÁÍIÍurE fÁ-
cE Âd G0vERitr, sÁ6ER cÁlrHÁR AS i.{ÁSSÁS pÁRA ESSÂ p0LíÍtCA E

,IRlGÍ-tÁS E 0RCAi'r1ZÃ-rÁS lrÂS SüÁS tUÍÁS, Cd[i6ÂrER dS 
'ES-vl0s oPoÊÍul]IsÍÁs E REyl§I0 1SrÁS EÍS or,tA pAS j\,oSSÁS ÍÁREÍAS

,E C0ÀtdÁTt.

:r Oparlamertarismo c o descrffito
doo partidos burgueses

Nêstes primêiloe Íneses do ano, produtô da luta de clas-
ses assistiu-se a.u:na perca de ilusõês,por parte de cada vez
,íaiores sectores das massas nas instituições da democlacia
burguesa, em particula!rno parlanento e nos paxtidos politi-
cos burgueses aí xepresentados. Estes factos revêlam um plo-
gresso e uan anradurecimento na consclência xevolucionãria das
nassas populares, são fruto do agravamênto da l-uta de clas-
ses, do trabaLho dos nÉrxistas-leninls tas e da ciisê polÍti-
ca que as5ola toda a sociedade portuguesa. À nossa situação
actual canfÍrma o que Leninê dizia etn 1921 acerca dos parla-
nentos burgueses e da necessidade das lições práticas das
massas:

"utno, parLte dq pe-quena buttgue,si,o. pnoLe.tqLr-zada, oL

opetâtL<tt o,trlo"t o,d,oa e oó peqLltnoa co.npetnete4, to-
d.ot pe-ntan q&e o^ LeuÁ LLterLebaeÁ e-^ tAo eóectLvL-
nente rLep,Le-A ektado 

^ 
no pLLldnefita.,.

,,.Não te poden conveneett a^ nd,^ôa.a at,LaáddaL con

teo /.Lo-t p/LQ,cLô an da expenLô.ncLa,"

O sonho dos revi.sionistas e demais oportunj-stas de des-
locar o centro da luta de classes para o Pallamênto. fazendo
uma grande âlgazarra a propôsito desta ou daquela 1ê1, para



assim desviar a atenção do povo da essancia da exploração e

do carácter reaccionário da democracLa burguesa saldou-se
por um rotundo frâcasso. i\lestes mesês. refolqou-se entre os

operârios e os trabalnôdores a politica de que, não só, nada

virá de bom, do Parlarnento, como. de que, não se pode decidir
nesse ôrgão alo poder a sua esanclpação, ôbolir a opressão ou

eLinúnar a exploração e os exploradores -

Contlnua a ser fulcro pÍi[cipal da luta entre o marxismo

e o revislonismo recorihecer ou não abertamente a reuolução
vi-olenta comc Lei univêlsa1 da revolução proletária e a ne-
cessidade dê dêsLruir o aparêIho de Estado da burguesia e

inslauraÍ a dltadúra do ploletatiado' o Í.eninismo ensina e a

experiência histôrÍca comprova da inevi tab i. tidaale da revolu-
ção violenta e. que o problema fundamentai de toda a Revolu-

ção ó o problemâ do Poder Politico.
Não serâ isto quê nos ensinaram os anos da nossa Revolução?

Oue a classe operária sem to[ar o Poder de Estado naila terâ,
nem mesÍÍlo as conquj"stas imediatas que logrou obter podêrão

ser Çonsolldadas e nantidas por üfl Longo temPo.

Foi lntelrarnentê justa,a tâctica de combater as ilusões
na parlanentarisino e na dêmocracia burguesa, de isolar e de-
sacreditar aos ol.hos das grandês massas, atravôs da sua expê-
riAncia prâtica.a falâncj.a das Íornas actuala e a necessj.da-

de de corüater pela ditadura dos operârios e camponeses.

E ê inteiramente ê.laala e oportunista, a tãctica que re-
forÇa as ilusões no parlameq!Ul!989, que prega o cãminho par-
lamentar Çomo forma principal de luta ou que defende aotran-
.sição paciÍica" para o socialisno negianalo os pri-ncipio§ do

rÉrxisDto-leninismo e a experiência histôrica da revolução
praletâri a.

PERS1SÍÍR C,M F':rl/'ÉZA N^ ÍÃCÍ|C^ DO PARiIOO E lvo COMBAÍE ÃS

ILUS0ES r\,l(] PÀRtÁt.{ElrÍÂRIS[í0, SÁBER ETUCAR ÁS llÂssÂS E OÁXHÃ-

-tAs PÁRÁ A REV1LUçÃ) VI?LÉNTA, CoMBÁIER dS 0ESvioS dPoRÍu-

,\,tlsIAS E

TE,

REUlSl{)irlSÍAS rIS 0üÂ 
'ÁS 

llo§sÂs ÍÁREFÂs ,E colrBA-
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FMI e os ataques às conquietas
Reuolução Portuguesa

O acordo secreto celebrado entre o FunAo ltonetãrio In-
teroaci.onal e o Governg tem como objectivos princlpaj.s por
palte. tla grande burguesj-a reforçar a contra-revolução; des-
nembrar o novimento operário e popular revolucionárlo,liqul-
dar a nos6a sobelania e transformar o nosso paÍs nurna colô-
nia.do lnperl,aLisÍro. üsta grave situação exigia uma resposta
firme ê pronta do nosso Partido e, transformou-se, na rnaj.s ir[-
portante batalha polÍt'ica de classe travada no Distrito nos
primelros 6 mêsês do corrente ano.

Tomar a iniciativa politica e crj-a! uma opinião públlca
revolucionãria e pâtriôtica eran os objectivos traçados na
fase de alranque da Campanha pela Independência Nacional,
contra os nossos inimigos extêlnos. o inpelialisno e o soci-
a1-inperiâlismo e contra os âtaques às conquistas da Revolu-
ção Portuguesa. tjsta fase inicial e a segunda fáse (â§ 6 o-
fenslvas) que agora dêcorle saldam-se, por um balanço acen-
tuadamentê positivo e, lico de ensinamêntos, pê}o glg:g*
to da lnfluência do nosso Partido Cornunlsta sobre Írilhares
de elenentos das tuassas ê peLo reforÇo das posiaões e do
proqrarna autónono do prolêtariado revolucionârio.

UÍna grande e variada campanha polÍtica de massas inicia-
da na noite de 10 de Maio co&o rêsposta operâria ao aliscurso
do Primeiro-Ministro que se . consubstanciou na !g4gI-.:IgIgêÍ19
de ÀsitaÇão !4ural realizada no Distrito de Lisboa que empê-
nhou mais de 300 quadros e activistas quê realizalarn rnaís de
600 pinturas mulaisi Jornadas qe Propaganda de lua e Dos L9-
cais dê Trabal-ho que perlútj"ram difundir nas fãbricês e ruas
mais dê 100.000 conunicados do Cohitê Ceotrali a ,rornada do
Jornal EspêclaL coítla o r}tl, vãrias Campanhas de Eunalos com

relativo apoio dâs massasi §gs júgE_gg_ jlglggglgg realizadas
en Locais ê Êmpresas (Amadora. Pôvoa. S. Domingos de Râna,eue-
Luz, pedrouços, Parede, cacên, Moscavidê, Oeiras. Calhandri z,
Vlla lYanca, Olivais, Carlis, r"letro, t4aÍvlla e Sta. Iria)que



constitui uma notável ofenslva de propaganda; Moções apresen-
tadas ê aprovadas eN Àssemblelas, reuniões, ernpresas e locais
de trabalho, Colectivos de Quaalros ê Àctlvlslas em todo oDis-
trilo que naterializaran a vitalidade do Partldoro apolo e a
justeza da táctica do Partido e o novo estllo do 'eEtado de

alerta".

8ol inteilamente justa a tãctlcâ de nobilizar o povo
contra o acordo vende-pâtrias cêlebrado con o FltI e pelo fu-
turo da RêvoLução Portuguesa.

E ê Lnàeiranente errâda e
luLacãÕ f,ace ao ingerlalismo

oportunista a tâctlca de Çapi-
ou as posições que subêstlmam o

alcance desta luta po1Ílica pretendeodo reduzi-la a uma mera
lu!a êconomicista.

PERSISÍIR COM fiRMEZ.A NA TÃCTICA ?O PARTIDO E NA LUÍA ?ELA

rvaEPEN0EN1I^ r\rÁC10tÂt,colrrRÁ 0 |M?ER|ALrS ?, 0 S,CtAL-ltt?t-
RlAt-ISl,l0 É 0s sEus ÂGEl\rTEs 1 ÍERi/os, cot/BÁÍER A c(plTuLAçÃ,
FÁCE AO ESTRÂ 6E1RO ÊIS UÀlA 

'AS 
AIOSSÂS ÍÁREFAS 

'E 
COMEATÉ.

a, O noYo surto do bonapartiono

o discurso do Presitlente da Repúb1ica eÍn 25 de AbülL veio
trazer de novo à tona de água, as contlad1ções entre a cl-as-
sê domirante e os seus dÍversos órgãos de soberanla e que

o recurEo a um qual"quer Bonaparte não é urna solução posta de
parte pela burgue9la nos combates decisivos que ela terá dê

travar com o proletariado.

nBonopanie /LLpLetlkta una clqlre ben de-telnirada,
e aíí. a el,alde fi0,i4 Íunzno,d dú Áoc-LedadL ltLqtlcz-
áa, ili.o ô, os pequenod cl,npotllLt^ .,, 0 el-eíto
doa cenpoxetea nío ena o Bonapo.).te que tz aubue'
LLa ao P LLdfiento, íío^ o BoÍepNlte (tue o d.LÁáoL-

víq .., 0ó pequeno^ cafipoLeaeL con'títuefi u d L-



nenÁd naÃÁq, ctljoL rüenbrío{ dL6 inuten tod,oÁ da neÁ-
rna. ALtLLo.ção,naá Ãe)n eÃt Len &LLd.oL un.á aoó oltrlo/"
po)í tLel,dçõ e-ô d,Lve,)Laaa. 0 .teu nodo d,e pnoduçã.0 te-
puLa-oá utlÁ dot ouLnot en vez de ot cond.uzít a tLe, -
loçõet rLeci-pt.oeat ... É püt i-Á\o que tão incapa-
zeÁ de deleLdQ-rL oÁ áeuâ ínte/Le^^e^ dz cLattp. zn

'eu 
pnôpnLo none, que-,l pon ittznni,d,Lo d,un po.rlL.a-

nenÍ.o, qaL/L po.\ lkuío d.ufia Á.5ÁenhZeid. Não conte-
gu.ow ne-p,Le' 

"rt&tí- 
4 e a- AL netnot,Íã_n de ten ,Leptle-

óLnta.do^. 0^ áeu\ tLep rleÁ 
"tlt 

a-n tea devun oo ne.Ltro
tzfipo 

^uJLgLlL- 
!-hea como LeuL dfuLígLnte', co una,

autorLidad.e .luperL;otL, con un podeL goveLndnenÍa-l.
o-bÁol"uto (tu-e oA prL().tege lree ãt outtat c[.MÁ e.á e
theá envía d.o q.t-Ío a chuva e o bofi tenpo.d
I Ka.r..L lÀatLx, l8 B,LunA)Lío d,e Luió íJo t1'o.pa.)LÍe.l

À ccrtênte I'p.es iden ci é!1i s ta,,as sênlâ no descrêdito cres-
cente dos partidoE burgueses e é fomentada por verlos seeto-
les e politicos da classe domj.nante, a ida a Alcalns do pre-
sidente como retorno ã ter:a natal e,às orLgensro ênfase da-
d.o no 10 de Jun] o aos emigrantes ê a ícomunidade da l.Ingua
portuguesa" êspalhada pelo nunalo como substltuto do i.npêrio
perdido são Indtcações dwit novo surto ato BonapartiÊmo,dà bâ-
se socLal de apoj.o, dos iateresses de classe que visa e de
qucm se pretend.e combàLer.

Eoi inteiraraente just.r ã tâctica do partido de alertar o
proletêriado para as con(liÇãês sociais e ,históri cas 'que 9e-
ram oÊ BonapaLües e é errada ê oportunlsla a posicão que su-
!gs!}sg_Ss§_Ê_'s91Ce9:-_do sa.Ivaitor nacional e errada e ooor-
tunista ê a p,)sicão que náo compreende que a subida ao poder
dê quâIguêx Bonaparte qerarâ lnevitavelnente uma reslstênÇia,
uma luta e a sua queda.

PERSiSTi R COM

OE PRlNCí PlO

l10s§Ás ÍARE FAS

FlRMÉ.zA IIA

E 
'E 

C tÂss E

OE COMtsAí E.

TICT'|CA 
'A 

?ART'|OO E NüliÂ PosiçÃo
rÁCÉ AO BOI'APARÍISMO EIS UMÁ 

'ÁS



v t'd. Maio
a autononria do proletariado

Éace â glande coligação reaccionâria e ao pacto soclaL
levisionista teria o nos'so Partido narxlsta- Ieninlsta tle se

manter flel às suas gloriosas tradições de fazer do Dla In-
ternacional" do ProletarÍado um dia de luta e um l9 de t{ai.o
VeÍmelho.

contra oE ventos da Constituição burguêsa e contra.âs
marãs das comemorações do 25 de Abril, o nosso Partido carnu'

nista deflnlu uma justa tâctica de luta contra a polÍtlca do

Governo e assenge en organlzaçôes de massa, nas coülissões 19

de Maio e nas Cê1úlas do Partido dêsêncadeou nas f-abricas,
oficinas, empresas,ministérios, bancos,lojas. sindlcatos,as-
sociações, vilas e freguesias uma vl-gorosa e variada propa-
ganda de massas que culminou numa Manifestacão dê Rua do

4osslo_a S.Bento quê agrupou alguns mIlha.es de elemêntos das

@9"ê!. e clarif icou os dois campos, as duas vlas e as cluas

cJ.asses antagônlcas da sociêdade portuguesa.

Sendo una jornada essencialnente posltiva g_.pg!!g_91!9
na luta contra o revisionisno no movl-mento operârio rG 6 ne-
ses da luta de classeg no Distrito de Lisboa. gostaria de

chamar a atenção pala duas quêstõês,que se levantaram aleÍrtro
e fora das nossas filêiras no decorrer da Jornada do 19 de

Maio. À quesLão da constituição e a questão da minoria revo-
lucionâria,

Ioda a burguesia con os revisionistas à cabeça tentaram
este ano celebrar o golpê militar do 25 de Àbril fazendo
grande a]arido ao redor da constituição tentando para aÍ des-
vlar a atênção da classe operâria e coloca, para segundo pla
no o 1Ç dê Maio,o sêu signlflcado do classe e a actual situ-
ação da luta que opõe expLoraalos a exploladores. Os esforços
sai.ram-Ihe baldados e a classe operâria Íüostrou aos revislo-
nistas e ao ceverno da burguêsla uma disposição de combater

e uma oposição,enbora rnodelada, ã actual política governarEn-

tal antipopula! e antioperária. E quanto ã constitulção de

o
a
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Àbril, a classe operâria sâbê jâ pela sua expeliência mais
recente que se txêla sonente dum pedaço de papel que não a1-
tetou netn alterarã na essência e no fundamenlal a sua sÍtua-
çao de c1as6e dominada, oprimj"da e explorada pelo capital.pe-
Io imperiallsmo ê peLo sociaL-i.mperialismo.

Quanto â campanha dernagógi-ca que os rêvisl-onistas fazem
ao redor da Constituição, sêrâ oportuno citar o Volume V e o
canarada Mao Tsé-tung,êm Sobre o Projecto de Constitulção da
RêpúbLIca Popular da China:

"AÁ c.o L^ tLÍuLçõ e-á . bu,Lgu.eá a^ de hoje não ple^ta:rú
pLr.a fiqdd, lão nâ.a, po.,Llicu,la4rne,nte M co\átLtuí-
çõeL do^ paitea LmpettLo.X-ir t as , deô tínado,ô q, Lludi-,1
e a ap,LíttitL. a, o-iorLío, do povo.
A n(rÁáa conÁtLtuLção ô de tlpo novo, dL íipo áo-
c.La.!.LÁtL., dLóe-)LeLte de ouÍrLa. quo-{-quúL de Í:ípo bu,L-

guàt. É d,e Í-onge naLl ptLogrLeÁóLóÍd .tue a.L conàti-
tuiçõ e^ bulLgie-Áab,ne^no at d"o aeu petLiodo tLevotu-

eionãrí0.
N6t tornoa 6upeniorLe^ ã butgueaia.
Eú áe-gutldo Lugo,r., o tloaso P,Lo!ecto de Con^títuíçAo
co\lbitld oô pn"Lncipiot con a {t-erLhit-Ld,a.d e. . Hí d.oLá

ptíncipLot h'atico.t: o ptlíneÍpio do. demo c,LaLie L o

pLiLúpío do áocíali^no. A tlo^áú d,enocrtacia não ô.

a d,etno c-)ao.c-íq butLgu.eAo" b!e^ ÁLrA o. deaoctacía popu-

La,L, íÁto ô,a dLtaduta denocnãtLcq poptllo,n, dLnL-
gLdd pel,o ptLolet Liado e ba'eada na auatçq. ope--

tã»L<r- cdnponet a.0 pníncípio dd. denoctLa,cLa popule,L

. zn6otLúq. Ío d.a, d [oÁ^o, conÁtii.uiçAo. 0 o tLtno pa-Ln-

cipLo ô. o do 
^oci-al-iLno."

Manifestaram-se nas nossas flle1.ras quanto à preparação
e aO -balanço do 19 de ílaio, uma acesa controvêrsia e urna ln-
tensa lutà entre as allràs linhâs,centrada na tãctica a seguÍr,
nos objectivos a êsslnala!, nas formag dê organização e no

balanço â efectua!.
uma colrente sectâria na fase inlcial da campanha, e po-
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sições de capitulação face ao revlslo[ismo expressaram-se
nas conclusões e nas llções a tirar do signifj,cado e do ca-
rácter da jornada.

Segundo esses pontos dê v1Êta, r'o Partldo não devia con-
vocar nanifestações porquê não havj-a condições" e nanlf,esta-
çõe9 cono a que se realizou mostra.n no nosso lsolanenlon das
nülsÉaÉ.

Escusado será dizer, que estas posições são velhas e nen

sequeÍ mudaram nas loupagens e, existem desde que em 1970 o
nosso lilovimento se fundou e the foi exÍgido pela luta de clas-
ses convocar manifestaçõês de rua contra a reprêssão fascls_
ta, contra o colonialismo e a guerrarcontra o imperialisÍoo e

contra a exploração capitalist,a e surgiram por diversas oca-
§iões nos anos que se seguiram ao 25 de Abril.Eatas posiçôes
neqam 0 papel ê o signÍficado da polítlca proletária de ir
contra a corrente e aie ousar se, a minoria,Lenine já resPon-
deu bem a estes pontos de vista oportunLstas r

t'O conceíto d,e" 'úaláal' â oaa-Lãvel aon{onne nude

o cqlLâctztL da Lút|,.No coaeço dL Luta 6a.^ tLvd-n ufi^
.Ll,tLane6 d.e, vQ-)Ldad.eLrloa o pLnáJLioá nzvolucionãtt ctI

pa.)La óe podLr, lo.t"dn de mcóaa{. se o PdnLid,o atítt
de levq"n ã l,uta ot LeuÁ nllítdnteá , eo nÁ egue teve,L
oa sen-panLíd.o, íátu A jA o eorteço do eonqulôtL
daá no.'áa,á. Oü10,nÍe aÀ aolacl rtetolugãe.á houve o-
cqLLõ et en qve uná .t[attoá tiiX.ha,tLs.â d,e opettãalot
|Zp'Le-Á e Ío.vafi a. noÁaa,t'

No. I nÍetutd"c-ío Lal Cornuníàtd, en 1920. LenLne o lítt-
no,vo,t ttque ,Le .eae,&tc &fiq níftorlíq orlg&ftLzo"da?

se Lbta nlno)Lía ô, reot-nente co^ó4iettl, àe \a.be.

arLJLa!Íl.jL attáa de aL dÁ íto.^á,,a,áe í capaz de tel'
pondet ooa ptLobl-eno.a Ls-ventddol dLe o d-íe, r.aôd

ninotLa entã0, A e.LA Ltlciabne.kle o Petltldo.tl
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Foi lntelranente jusLa a táclica de mobilizar os operã-
rios e combater o revisionisÍno na 'rornada do 1? de a'{alo.

E ã j.oteiramente errada e oportunista a posiÇão de ca-
plüulaÇao facê as influéncias do revisionismo no selo do Íro-
vt ÍEnEo operario.

piesrsrip cot FrRtiÊ.zA rJo coMBÂÍÉ pRoLoNcADa coi,ÍRÂ ÍorAs Ás

r.iÁxr FEsÍÁçõEs r0 RE rrrsioÀ,rsM0, RÉF0RÇÁR As pos1 çoEs ÁuÍdf,orilÁs

rio sÉl0 0d M,?IMENT0 ,pERÃkr,, pERslsÍrR ÉM IR cofírRÁ Á coR-

REIJÍÉ 
'() 

dPORÍI'IúISi,IO É EM OüSÁR SER Á I,{IÀ'ORÍÁ E7S UMÁ PAS

ÍossÁs rÂRErAs DÊ c, BAfÉ.

w A luta dar maesas trabalhdoras
e o refoÍço das organirações
da chrr operária

foi consl.dêrado no prineiro sernestre como o segundo eixo
deci-si.vo para a Edif,icação do Paltido e para a consolldação
e desenvolvlmento de urfla forte organização &gional, a luta.
a conqui.sta e o reforço alas nossas posições nos Õrgãos de

Massas. nomeadamente nos Sindicatos, Comissões de Tlabalha-
dores, Comíssões de Moradores. Clubes e Colectividades, Coo-
perativâs, Organizações de Mulheres e Organizações de Juven-
tude,

Vl.§âva esta politica obter 3 objectivos tâctlcos e es-
senclais, a saber: desencadear un contra-ataque ao revlsj.o-
n.isrng nas organizações de $assas, aqrupar as nossas forÇas
dispersas e concentrâ-1as sob uma direcção única e alargar
a @C_3e_gqssg§. do Partido.

Deveria esta polÍtica ser matelialIzada na fase inicial.
do ano na preparagão e realização vítoriosas do I Encontro
de Quadros e Activj.stas dos Ôrgãos de Massas do.Distrilo de
Lisboa.

Ào

sê
redor desta questão,pôs-se e põe-se o problerna de sa-
o avanço da revolução portuguêsa estêve e estarâ oubêr
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não dependente da reJ.ação entre o partido e as organizações
de nassa. de saber se esses ôrgãos servem. apoiam e aplicam
uma polÍtica burguesa e dê colaboração qotn os goveinos da
burguesla e do capital. ou se servem, apoiaft e apllcam uma
poLíttca operária ê de luta, sê nas circunstâncias presentes
a Revolução portuguesa poderá avançar e ser J-evada atê ao
fimrna sua actual etapa dernocrãtlca popular, sem o reforço
das organlzaçôes da cLasse operária e, em prlmeiro Lugar, do
§eu Partido Comunistâ.

Ouanto ao object_tvo de consolidar o ncsso trabalho no
movlmento sindical e nos. Slndicatosrele fol no essencial al-
cançado, mantendo-se no enlanto, os pontos fracos e lnsuflcl-
ências já detectadas na nossa actividade passada.

rúerecêndo destaque espêciâL,o traàalho desenvolvido pela
OrganÍzação dâ plevidêncla do Distrito na luta pela crlação
do Sindicato onico dos trabalhadores da previdêncla e Servi-
ços Mêdico-sociaisi o trabalho de propaganda e educação de
cLasse do Sêctor Metalúrqico levado a efeilo com firmeza pe-
la nossa fracção sindical Luta-Unidade-Vltôlia,

E a apresentação de I Candidaturas às EleiÇões Sindlcals
para os MetalúrgÍcos de tlsboâ,lrscritórios de Lisboa, Traba-
thadores À.M.!,I.À,pesqas, Bancârios do Sul,, Te Lêconunicações.
Capltãês, Pilotos ê Rádio lêcntcos dâ Marj"nha uercante,Gara-
gêns Centlo e Sul e 2 Sêcções Equi,paladas do S.N. dos Traba-
Ihadores dos Correios e feleconunicações.

foda esta actividade entroncou num trabalho vasto efec-
tuado eÍn dezenas de ÀsseÍü)leias de delegados e geraia de
Sindicato,êÍn uma propaganda intensa e tomadas dê posição re_
gulares para os rirais importantes Sindicatos do Distrito. na
conqui,Bta de um novo contingentê de deLêgados sindicals e
numa naior iIrfluência das nossas poslções sj-ndiçal§ de par-
gldo.

Registâm-sê não obstantê como ponLos fjaacos êssenciais.
a rnãnutenção de una reduzida activLdadê síndical local,a não
consolidação e êstabllidade de um bom nútoêro de fracÇõês
slndlcais e a não apresentação das Candidaturas aos Sindiqa-
tos dos vidrêÍrgli e dos Técnicos de Desenho.
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Quanto ãs comissõês de Trabalhâdores e ã Larefa da cen-
tralização da êxpeÍiôncia, direêção e organização alguns tÍ-
nidos passos foram dados no sentido de criar uma só1ida e

actuante urlldade politica, táctica e ale vofltade.
No quê se lelaçiona con as CTs o taabalho centrou_§e en

alquInas qrandes empresas e na consêrvaÇão das nossas posi-
cões ou da nossa inf,1uência, paÍtlcularmenle nos TÍJP, TAP,

cÀtrBouRNAc, METRO, OGMÀ.

Quanto ao trabalho Iocal nas Comissões cie t4o.-'adore s, e lu-
bes e colectividades,Cooperativas,Juventude e l4ulheres a ac-
tlvldade geral do Partido conheceu nestas fren:es um novo

impulso,em alguns casos. notâveis progressos e perspectivas,
ênquanto nouCros, um relativo lmPasse e Pari.Ilsai;ão,

Poi no !9yi{q49_S99ÊgIg!iy1§8, fxente de orsarLzação
de masgaa até agora arrealadarque nesteE mêsês se conhêceu o§

prj.tneiros promissoles passos, em palticula!: na coopeÍativa
Famlliar de Pedrouços e na Cooperativa Padarlê do Pcvô alê

Calltr)o de ourlque.

Quanto ao trabalho de massas entle os noraalore§ Êobres

doê bairros e vi-las. a actividade do ?artido não conheçeu a-
inda a intensidade exiglda pela luta ale classes. essencial-
mente devido à fraqueza polÍtica e orgânlca actual da naio-
ri"a itas nossas célu1as de base dê freguesia. Excêpção deve

ser f,eLta, a Mira-Sintla (Cacén), a oulessa (Àlgueirão) ã

Parede e alguns bairros pobres de Cascais (89 lrene' À1a-
prala, êtc. ) .

No6 6 meses do ano registalan-se inportantes }!!e§_-_e
qreves sectorials de relatlva envergadura pelo seu número,

amplltude e importância, como foran o caso dos Bancerios,Fun-
cionãrlos Públtcos, cê1uLoses, Professores, Fêrroviãrios eÂ-
tre outros, mas saldaram-se en geral por "lutas de pressão",
dirigidas e tlaidas pêlas direcções slndicais revisionistas;
no conjunto, a aossa influôncia e posiÇões não foram sufici-
entea para inverter a coÍrentê plincipal e 1êvar esses pro-
cessos atê êo fim de úa forma vitoliosa.
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conheceu igualmente nestes 6 neses relatlva importânqia

as lutas nâs qrandês emprêsas por Tabelas salariais ou Ca-

dernos Relvindicativos, como o nosso Partldo já tinha indica-
do e previsto como consequêncla do agravatneÍrto da sltuação

econômica da classe oPerârla e da traição e do pacto sÔcial

das dilecções socl,al-fascistas face à tolalidade dos corrtÍa-

tos Colectivos dê Trabalho.

Na6 eÍFresas e nas lulas ope!âtla§ aí travadas, sobres-

saiu pela sua iíPoÍlãncia a greve das EÍlpresas do Grupo So-

ciedade Naclonal de Sabões (sNs) coneçada a 23 de ''aneiro e

que duraria cloís neses e luna senanar e a gleve da Àutonâtica

Eléctrlca lniciada a 12 de ÀbriL e conheceu o geu termo em

5 de !,laio, aÍüas no eixo ê na ã!êa indu§tllal de Cabo Ruivo -
- sacavêm.

Émboxa ricas de ensinamênLos essas duras Iutas não ter-
minaram po! vitólias liara a classe,nem se saldaram no isola-
mento do xevisioni§no, nem têforçaram as poslções e orgaliza_

ção do Partido ne§sas 2 importantes EmPresas'

sendo dê tirar algumas I1çõe5'

Em prinêiro lugar, a, qtettão da iriciat"Lvo"
Esta foi a insuficiênc1a ou a primêira dificuldade que

não foi vencida na l-uta da Plessey, ehbora o§ oPerários ti-
vesseft sido traidos pelos revisionistas. quêndo do contrato

do Materlal Eléctrico e.enibora, a ptoposta relvlndicativa de

aumento salariô1 já tênha sido aProvada hâ aLguns ÍEses pelo§

trabalhadotes, são ainda, mêsno assim, o8 revlÉionistas que

vêu a egcolher o rnomênto de dêsencadear a grevê, leLonando

assim, a iniciativa e passaído ulna esponja pelo seu Passado

de vende-operários.

Em segundo lugar, 4 exidÍãncíd de um p!'ano de acçío cla-

Lanal.te d,a.úatlco"do dol )LeeLLLon,LÃtol e 4 líxaçã'o eLato de ob'

j LctLvoÁ .

gste aspecto não fol suficieíteí4ênte cuLdado,e ele á vi-
tal para qualquer luta de Íelatlva duração,e em quê,4 

'lirec-
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ção tãctica ê disputada palmo a palmo pelos comunistas ê pê-
Ios levisionistas.

,Na À.8 a partir de certa altura a nossa autonomia facê ao

opoltunlsno deixou de ser clara para as flassas.
Na SNS não soubenos distioguir e afi.rmar com clareza que

o essencial da luta, não era o saneamento dun nnau admlnis-
trador" ou a entlada ale ex-comandos na eúpresa, na6 a defêsir
ê a manutenção do horârio das 40 horas semanais.

Em terceiro luga!, uÍ4 lo.Lta de át-e\LbLt-Ld.dde fia tãctica.
e. nd eofibiÍo.gão d.M dí\J etll a^ lorlmqó de Lutd.

Em quarto lugar, a unldede daâ g,rendeL fid,Ãóa| no" tutl. á6

ô potttve( cofi o t.áolofrento daa poaiçoea opoituwLôtaÁ,

Em quinco 1ugar, a i-ncapacída,de de. t)La.varL e de Levatt atô-

ao f,in una !-uta pio (onga.d-l. co o 4eeiôioí,i\mu,

Em sexto 1ugar. a 6&l-td, de acompanhanento, epoi-o e coh-

ttloLo do^ escalõet LupeníoLe^ do P a,Ltido , ponl)icLlLeanerte, dd"á

d.i-recçõet loeo,íL z concelhia^ detaat â,LetL.

Foi inteiramente justa a táctica de ldificar o Pa.tl-do
Comunista na luta dê classes e no reforço das 7 Organi.zações

de Massas e é inteiraÍEnte erraala e oportunista a polltica e

a tãctica de abandonar as massag, de separar-se das massas e

ala§ suas lutas, de praticar o seetarisÍnô e a burocracia.

PERSlSÍ1R C0ü rI RitEZÂ Â14

TUTÁS 
'A 

CIASSE OPERÃRIÁ E

SÁS É COMBÁTÉR CO[1 E]VERGIÁ

TARÉTAS 
'E 

CdlllisAÍE.

TÃCÍrCA 00 ?ARÍ'100 0E CoirruzlR Ás

00 P0v0, APtlcÁR Â lillíÁ ,E llÁs-
0 REvISI0NISM() ElS UnlÁ 

'AS 
IÍ0SSÁS

.§r§r§I§r§.§r§!§rs,
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2. o PAnnDO

A eleuação do nÍvel de dirccção
doo Comités do Partido

o Conité Regional orgaDizou o seu trabalho allrigente na

base do rumo justo e correcto traçado, em Dezedbro de L977t
pelo rII PLenua do comitã centrat do Partldo e, cumprlu co&

acerto no essenclal no decurgo destes 6 meaes as suas tare-
fas de dlrecção polÍtica e ideolôgtca,ale apllcação da tâctI-
ca do Part.tdo ãs condições concretas da luta dê classes no

Dlstrito e no controlo da vlda lnterna de toda a organização
Regional.

Que Plano Anual? E que rulrlo seguir no 29 ano da Funalação

do Partldo conunlsta dos TrabaLhadores Portugueses, depols
de un ano,de ofenslva po1Ítlca e vasta actlvlalade revolucLo-
nãrla ern todas as frentes e domÍnio6 da luta?
O camarada Mâô ensina-nos nó Volume Vr

"Quando te púxo" a co,Ldo. p,tLncipal da te-de de pet-
cq, todeô a^ nathq^ te rblen,
Sô ogo.ttando o elo pr-Lteipal Íudo o ,Leóto ij.A do

áeu t-ugo.4. O eLo p,Lirlcips.t áLgniiíca. a quettío
pn LneipLL.tl

!'azer um PLano Ànual para 1978, estabelecer metas. fixar
objàctivos e determi.nar as tarefas na base de que elo prin-
cipal e a partir dê que oriêntação?

Esta foi uma candente questão co.Iocada no lnlcio do ano,
regolvida com acelto e na base dum anplo debate. Duas poBl-

ções surg.tram no nosso se1o, uma que pretendia a continuação
do Plano anterlor, isto ê, da ofenslva e outra que defendla,
uín Plano qualitativamenLe diferente, que tlvesse em conta as

condiçôes e a experlêncJ.a i,nterna e externa do ano anterlor,
lsto ê, que apontava para a necessidatle de consolidar a or-
ganlzação RegLonal.
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Os partidârios destas duas posições cruzaram as espâda§
da luta ideológica ê generalizou-se 1lmâ acesa discussão in-
terna na base do centralissro democ!ático em todas as cêIulas
e Conitês do Partj-do,' e da qual saÍu lefo!çâda a orlentação
da consolldaÇão e êdlflcação expressa no projecto de PIÀNO

ANUAL, sobrê o fulcro da controvérsia, o c..marada Mao lndl-
cou3

tttn tod,a o notta acção, d.elQ-no' ,LecarLrle.rl à d.eLibe-
taçío z tapidez, o que inplica i-guaLnznLe a uníão
d,a Luta âld,ua con o ,Lepou6o e a contol-Ldaçío. No

pa.ttad"o quand,o parLÍiclpAnoá ,Ld. guetna, tithd d,e

Ito"ven um LhíetLvqX.o e&tjle duaÁ canpanl,al po" 1,o. )Le-

pot,Ão e couolLda.ção, tecupeta.ç-a.o d.c.l ent tlgla,
contumldat e ítlaíno dctt toldadot. NAo polieto^

La"vq.rl ba,tq.Lha apít baÍalha,polt na guetta tanbõ.n

exiôte ,Littíio" .

Revelou-sê justa e acertada a orientação da Edificação e

consolidação duma folte organização Regi.onâl ,e que,a v1a pa-
ra a Ediftcação do Partido Comunista se faz no novimento de

rnassas e na luta de classes , suboxdinada à Llnha Geral, â a-
plicação do PÍograma e da táctj.ca do Partido ê,quê,a conso-
lidação ê essenclaLmênte Ídeolôgica e po1Ítiea. o Plano Ànu-

a1,em 14 ponlos, mat'erlalizou a olientação plinciPal, os ob-
jectivos,? as tarefas para consotidar e desenvolver uma for-
te organização Regtonal.

o movir!ênto dê planlficaÇão anual para alotar as glandes
áreas, os Depaltamentos e os §ecto!ês com planos unificados
foi uma tarefa cumprida con êxito na base do centrallsno e

duna lalga democracia, o que permitiu auscú1tar as oPiniões,
recolhe! sugestôes e as criticas dos quadros e activistas'
rnelhorar e apxofunala! os Projectos íniciais, articuLar melhor
â teoxia â prática e o objectlvo âo subjectivo e,cria! assirn,
uma sã e vigorosa âtmosfêra poliLica, um afiiblêntê feito de

vivacidade e dinamismo e, ao mesmo tenrpo, criar uma sôli.da

unidade politica, unidade ale vontade, unj.dade de acçáo debaÍ-
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xo de uma írnica
qIaI das nossas

.l-,-recção erÍl todo o Dlstrito quâÍrto ao essen-

: êÍe fas .

Não devenos minj'mizar a forna como foran con'luzl'las e

aiafgld.. as discus§ôe§ acerca do planeanento anual' e dj'rec-

!ão "nrrr""a",us 
alLerações e ensiDarnetrtos que trouxe Para a

',urorra das organlzaçõe§ ' 
para o reforço da linha gerat e vl-

u]t"i"t".,U. corÍro, se estabeleceu vÍnculos mals estreltos'u-

ma autoridade ê confiança ref,orçadas entre o Comitá ReElonal

ê a base do Partldo'
cono o çamarada Mao indÍcour

,, PúrLa- qu| o)Lganlzo"'L eôta6 anpg'o' díacqtlõet?

t!í vítLíat \)o./.t,.gen' ní^Áo' En pnLfieitto Lugan' po-

de,'LA te'L u npooioç-r;o dd rno-Lot'l"l' aqu'LLo que. A ILL'

to pela tÍ'LtLo tLL|l 
^ 

d'L^ct,,/ Áí') tleo'Llzod'o' LrdLca que

Itâ una aprtovaçío genoL dat dLLpoÁLçõzÀ ptlltlcLpoir

z dot pttiwcipiot hiticot d'o texto p'LeLLúLnttL' "lu'

do o que ha'vLa de bon tto tÍ'xto p'Lel'Lt'itL$aL Aoí c'n.

azlrrtq'do'Ô 6r.cto de aÃ LdLLaá de alguna dltLlgenteL

t"'LL obtLdo d apnovação de v'o'ttio t nit'hones de

PeÁ,,oeá tttoÁÍ''L que ettaa 
-ideiat,a'oo 

b,en ludanen-

Ladat,odequadot e' tLaLLZAuLLÁ ' ltto dã-not cot6í'

.Ltt1& " ' E zttq o ó(r 'unr' 
de dwd'it a' dLtecaâo eon

&^ ne,,6rrà e carrt a' na''o tLío' dor @ctlvL^tqá 
"'

Àinda no donÍnio das princiPais taref,as de direcção re-

gional e de Planeamento a longo e a mêdio prazo' foi elabora-

do'o 19 P1,ÀNo TBÍMESTRAL' "Os 40 PONTOS' o movlnento 
'le 

e§-

tudo e bolchevlzação das fil'eilas tendo cono alna o volune v

.-] ,ra" é o reforço das organizaçôes de massas tla classe o-

Perârta e do Povo" '

Éstes instxurnentos - Plano Ànual da Rêgião,P1anos Ànu-

"r" ;=;;-;;;;çôes PrinciPais "t""" l:1i::tt.:
r."":;;;; .-o"""-u" essenctal do ttabalho realizado pelo

-Í.,-r ?ii rl dêntê alOS

ffir;";;t; ' u u'"' da elevação do niver dirreentê 
'los

conltés do Partido'
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O ConitÉ Reglonal ocupou-se ainda de importantes proble-
mas de dirêcçãorcomo dos "3 meiosi Flnanças. Legalização das
Sedês e Tipografiar" movimênto de Estudo e Escolas de Oua-
dros rA situação do Partido no Concelho ile Louresi À ciÍcuLar
soble o Encontro tlos Õrgãos dê Massas; "À Resolução as 5 Ia-
refas dos Departamentos Rêgionaist i ,'Às 9 Relações BáslqaÊ
das Organlzaçôes tocaisrti À aplicação da Dj.recção Unificada,
o bal"anço do t9 TRIIIESTRE efectuado na II Reunião Àlargàda.

Todo este trabalho elevoú o nÍvet dtrigente,a capacidade
e a coesão do Comlté Rêgional e do conjunto dâs diversâs di-
recções do topo à base, sendo qué,o ponto fraco e a lição
principal, a retlrar nestes 6 neses, está na necessLdade, dê (1-

no. net-hott olganízaçào d,aá íarLeóa^ l'-xo.d,aÁ r|.a]. como aconselha
Estaliner

't Algunt pzntan qLe í àullclente sl-,,'botLdtl ulttl LL-
nlla ju^ta do ? a.,LÍid,o , p,Lo cl-anâ- Ld aot q&o.t,Lot !en-
tttl,expô-l-a uk {olüna de l.e^e^ e ,LeÁoe-uçõeÁ gendiL,
votâ-La pott unonímidade, pana que a vltíría .tejo
o.X.ca.figod.d, p o tt aAÁi-,n dizetí de 60,Lfia. expontãneo.la-
to tLatur.ql eflte nãct ê. cottteeto. É ua euto gtave.
Só ol bulocíatq e o4 óorLnLLLatdÁ incolLtlígivei|
pod,en ta"clocínaL d.e.! te fi{rd.o. Na tteal,Ld,ad,e, etta,s
uitõn-Lqá e eótel axLtoá não lotam alcançadot ex-
pattatuLanetíe, fid,ô nu d, l-tLta s.ncd.iiiça.d,a peld a-
plLcqgAo d,a. llLnha d.o Pa,Líido. 

^.viÍõhia 
nuncq ve

potL áL; no,Lno.l-fieÍte ter\ d,L óuL conq$L^tod.o. peX-1,

Lutq., AL boo..5 ,Le^ oLuçõe^, dó d.ecl,o.nd.çõeL d lo,vo,L
' da l,irha. guLo"L do ?o",lÍLdo, 

^ão 
dô o inÍcLo, pottque

iepneÁentün apeno"á o deaejo de vefieeiL e não a vi-
tôaiq. ltma vez 6íxado, uína lihhl, juLtq,&de uez eí-
conÍ.Lada uno jutÍo t o X.LLção patto o ptLobl-ena, o ãxí-
it depende do tLdb aLho otlganízetivo, da otgo.niza-
çã.o d.a LuÍo ps,La aplLcaçAo da tinha do ?atttído, dd
q.ce.rLÍad.q. Q.ácoLha doá honena, do co \trlolo do cufri-

pLi$ento daA d.ecLóõe4 Lonad,o.ô pL!,o4 ô,LgAoó d,í^i-
geÍteô, S"th íÂL.o, a ju|ta. Linbo. do Po.,LtLd.o e dÃ

deúdõet ! u^l.aÁ cü)LnLrn o ,-í^ co dL íicatL 6 en.idÍten-
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te cotlloríelid.a,ô , lla.i^ aíLdot depoit de óLxada a

LiLhe poliLLcq c-o,Ltlecta, A o tlLab Llho de ottgani-
zo"çào que deelde de tudo, LncluÀLre do deátLrlo dq"

LLÍhe politLcq, quetL dLzL,L, do aeu ô'xLto ou do ôeL

6rlaco.Lá0."

rr O movimento de estudo

Inicíado en NovêÍibro coú a dlfusão entle as massas do

Dlstrito de 7.Ooo volumes v das obras de Mao Ísé-tung e ile-
sêncadêaalo com o III Plenum do Comitô central, o Movlnento
ale Estudo foi justamentê qonsialerado a taxefa central dê to-
do g Part1do.

o llovimenLo de Estudo vlsava êlevar o nlvel ldeológlc! e

o conhecinento rêIativanente baixo da teoria do Ínarxi§rno-le-
ninlsno-naoismo no interi-ox das nossas fl-leiras e entre aE

nassas, dêsencaaleanalo um vigoroso novinento revoluclonárto
con carácter de &as§a, tanto dentro do PartLdo, cono entre oa

mLlhares de elêmêntos quê slmpati.zan com o maoismo e adqul-
riram o Vol"uIÍle v.

O Movlnento de Estudo, visava alnda, sêr a chave da con-

solidação e,o nej-o pala resolver ou encontrar soluções acer-
tadas, para aa nossas insuficlênqias e fraquezaa e, para um

grande nümero de novos problemas.que a revolução no mundlo e,

no nosao pais, colocarn na hora actualr aos marxistas-Ieninl6-
tas.

Ao redor do MovimenLo de Estudo 
' 
travou-§e una acesa 1uta,

paxa ser colocado, como tarefa central e elxo plinclpal do

nosso trabalho, salientanalo-se em alguns lugares.o alesvio que

o camarada Mao enuncia 1
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"0á Conítõ.^ d,o ?a,Líj"d.o a.o ríve-l- d,a PtovincLa, dz
nl).niclpaÍ-íd.d,de e d,e ttegiào qtllínonq deven debtlu-

çdrL-áe 
^ob,Le 

a qLe^ íAo da ídeologío. Cer.toa cafia.-
tLo.d.a"6 o.qui prLeÁL$teá quetlLar que eu qbotLddtae et-
te pofito. Eh thuito' t\gd,tLeô, o^ CoitLtôL do PaLtí-
do nã.o sa ocapahan a-índa dd que^tío id,eoL-6gica, ou

enÍío $Lzenan-no noito qo de l-eve, l^to deve-óe
Áobhetud,o o,o óacto de qndarLen chaíot de índbd.Lho.
M4.^ deven ocupd,L-áe de!-a,r íÁío í., dzven colocâ-{a
Ía" o,.d,ed d"o d,ia e eátudA-La. .,.
... Ã queatão da ideot-ogLa Í.otúou d.go,La umq i-rnporL-

íAncLa, a-xt.tLefia.Oá p,LíneítLoó I zcrto-t'ttt-Lot d,oÁ Cofií-
tAÁ d,o Pantíd,o de todo o palt d.ev en o cupo-)L-.te poL-
Á oa"lne&te deL td. queÁtAo.t

Mantêm-se correctas e actuais, as conclusões ê orienta-
ções apontadas êm Marçorna I ÀsseÍlbleia dos Diri.gentes Lo-
cals. a sâber! quê se tÍnha completado com sucesso a sua {c-
áe de atttLongue, existindo hoje,no conjunto das organlzaçôes,
urna nova atltude face ao estudo e, uln hátríl manejo do Volu-
me V por um número crescênte de quadros e de dirigentes, ha-
vendo ainda, una insuficiente compreensão da amplitude das
êarefaÉ do êstudo,po! parte dos secretários e,alguns proble-
mas com a preparação, planifj-cação ê d.irecção das sessões de
estudo.

Quanto àÉ 5 tarefas quê visavam quê o tnovimento alê estu-
do atingisse o seu desenvolvimento ,nâximo e se transforhasse
na corrente prinqipal no I9 Írimestre eram! I ) a genenalLzd-

çio do Movinento de LôÍudo a todaÁ M olLganLzqçõeai 2l o eL-
Íudo e e^ concl-uaõet dat rettõet de e6tudo dcve pa-.lód.rí po-,10.

óoha, d,os tiúiten d,a cAtula,de 6otLna. q 
^",r 

cníad,a un novirten-
to de enut-a.çã,0 e. tnoca de expetliAftcía^; 3l cqdd ongdnização
de.vía dpoLarl-^L e di-vulga.)L oa nod"elot avdtça"do' no rhovinefito
de e^íudot 4l a cLa,ÁÃe ope,LALia ô, a donço ptikcípal; 5l d,^ c6.-

LuLq,á d.e bqLe deviafi tetl pLirLlí4io áob oÁ outno' ctcotõuna
novd óa,áe d-o noviuento de ettudo.
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uÍ O pap.l do Órgão C,entral
na cqrsolidação das organizações

Indlcado no Plano Arual cono uma das 3 facas indi.sPensà-
vels â consolidação de uma forte orgànização Regional e fi-
xadas as 3 talefas para â prlnelra parte do anorcono senclo o

papeL do Órgão central na etapa actual da con§olidação alas

nossas fileiras e organizações,o coÍbate pelo Pagamento in-
tegral, "nen um tostão ale dÍvida ao Ór9ão centrali,ê a !ees-
truturação da Rede nas fãbricas. locais de trabalho e bair-
ro5.

o não cuÍdprinrento das tarefas fixadas l-evou ao enfraque-
ci!Ítento dô Partidorà perca de ligações ê contactos legulares
só possivei.s de fazer em certos caÊo6,na fase actual.atravês
do ,Jornal, ao isolamento ou afastanento de certa§ organiza-

ções das massas, ao desenvolvimento duma corrente oportunis_
ta e anti-1ênini6ta que pensa sêr possÍvel Edificar um Par-
tido Comunista sem urn Ôrgão Central e ao agravamento pro-
gressivo da situação rÂatelial do Jornal na esmagaalora Íoaio-
r1a das o.ganj.zações. excepção feita â inquebrantâve1 cêlu1a
dos ILP.

PÀGÁMENÍoS ETECTUAOOS PÉtA 0RGÁII ZÁçÃ0

Ã RErÁCçÃd r0 ôRGÃo cErlÍRÂr

]ÁfuE T R() 577 - 19 Senand,

29 senand
39 s enano.

49 s enanq

29 .71 0{0 0

29.576+00
3A .600i00
24.330i0A

19 9'r )

199 ,6*l
ll022),.
l8t&l

TOTAL - 114.57 6100 ls ézl

5St - 19 S enalLa,

S efi o,n&

Se$eno.

S efio.kt

24
-4

4a

30 . o5318a ll oaàl *
30,000$00 l100zl
2 3.0 30$00 177?l
30,307+00 lt0tEl

- n 3,35t130 lsiZl

FÉYÉREIRO

ÍOT AL
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iuAR C0 5 t6

ÁARl L

M^l0

28i715$00
26.430+00
29.850ô00
2ó.279$50
30.045í.00

-tg
2q
"4,

4g
-4

Semana

Seud.tld

SLfiqfid
S e,ío-no.

S o,nd&&

le 62l
t88Zt
les,szl
ls 1'ó)

l100tl *

Í OTAL - 141.37e$50 19 4Zl

S,.,ha"na

Sefiefid

Sefiana
Se aL&

30 .0r,5150 tt 0 08l
23. ó0 4$50 l7 ee.l

24,0fi+90 l60zl
30.010i30 lta0zl

^4
,q

TOÍ AL - 107,651Í80 190zl

594 ' Senafi&

Serna,no

Sefiqfi0"

Senqna

3t,074100
27.5é5i50
43.970400
27.793$50

lt 04?l

lst"íl
t7 52)

19 3'ôl

-4"5-
49

Í0Í^L - 130.403+00 187"61

JUNHo 59I 28. t 3elo 0 ls4zl
27.283$50 t91%)

22. ô64$ 50 l7 62l
20.2t6i50 lé7*)

.0.- t-
29
-a

49

Se$ana

Se &ho.

Se$&tue

S sr cLe

TOT AL 9s,3A3$50 182"61

Í0ÍÁ1" p0s ó líEsEs
705.705110 - 904

onde reside o fulcro da queslão e como alterá-1a?

o fulcro da questão re§ide numa linha polÍtlca burouesa
que se opõe â llnha qeral trâÇada para a EdificaÇão do Pai-

tido e que Ee encontra materializada na dírecÇão do Depalta-
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nento do Lutá Popular na sua atituale face ao;Íornal,no papel

clo Dêpartanento. na firmeza e aplicação do§ Planos e objec-
tivos traçados.nos nétodos e estilo dê trabalho,nas rêIaçôês

coÍn o Partido, na suâ oposição à direcgão unificada.ao duPlo

controlorâ prestação de contas, à critica das maasa§ e à so-

lução <tos problênas gêrais que se colocam ê colocavan nÔ 19

Seflestre ao Parlldo e ao Jornal do Partido.

À alteraÇão desta situação gravosa para o 'rornal, Para o

Partido ê para o Distrito passa necêssariamente pela noblli-
zacão de todas as organlzaÇões ao !êd.or da linha qe!41. pêla

rectificação da atitudê face ao Jornal-,pela luta e pela crÍ-
tlca de massas e por colocar o Depaltamento do Luta Popular
e a sua direcÇão nas mãos ala IÍnha qeral,.jem estas condtções

e medidas,a situação do Jornal não conhecerã nelhorias e não

poderão ser cumpridas as tarêfas de defe§a do Jornal dÔ Par-

tido, consolidação dâs organizagões do Partido através do

Jornal e expansão ao Partido e do Jornal'

r,1, A questão dat Finanças

Elêvar a capacidade financeira do Paxtldo no Di6trlto(de
115 contos em .raneilo) Para 250 contos até Maio e 350 até

final do ano,era e ê,una das batalhas pliori.tár1as dê lodo o
Partido. de todas as organizações de ba§e ê do conjunto das

ilireÇções dos co&itãs do Parcldo aos diverso§ escalões'
Do seu sucesso ou ala sua derlota,está e estarâ,em grande

partê dependentê a extenaão da| taneóL^ e o 
',Lttíio 

da conôo-

LLdação da lngdnização Ra.gLotleÍ'.

o cosúté Regional. A cornissão de Finanças e ulna relativa
parte das organizações e dos Militantes tonaram em mãos esta

bêtalha e bateram-se com afinco Por alcançar os objectlvos
flxado§. em contlapartida, a1guns diligentes e una Parte das

organizaçõeê e militantês,não se empenhou con aflíco, conEl-

derou a quéstão das flnanças do Partldo coÍno "P3lS-g-gêE:
Eg", materlalizanalo uma 11nha burguesa de enfraqueciÍ€nto do
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Partldo, dlescuraDdo â êducação idêo1ógica ê as condições le-
nlDistas de mil-itância no Partido Conunista e acira de tudo
e antes de tudo, "esquêcêndo" que o nosso Partido não dispõe
de nenhuns subsÍalios, apoios ou receltas, a não ser as que

obtem dos seus rÍúlitantes, aderentes, activistas e das mas-
sas.

Oual era a situação em ,Janeiro? E que eonclusões tirax?
E que taÍefas definir até fj"nal do ano?

A evolução das quotlzações e despesas foram no prineiro
se&estre as que vêm em baixo lndicadas,

CompaÍando com o ano antellor, ou seja ío 19 semestre de
1977, ttnham sido recolhldas quotas no valor de 533.017$50 e
neste. âno em igual periodo 839.830$00 o que atesta uln forta-
lecimento do Partido e uma elevaçáo da sua capacidade flnan-
cêIra.

JAAI E l RO

Q00TÁs

1t 5 .310+00

115,é95i00

145.210.{0a

158,865100

1é6.8é010a

137 . 890100

,ES PESÁ§

139 . t 28100

149.551{00

14i.464i10

r 36.149$00

112,83é§70

17t.358{20

ÍOTAL 839.830{00
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Às dêspesas do Distrito concentratn-sê na quoea ã Comis-
são Central de Fundos, na manutenção do Àparelho d. EIg!Á§:
slonals ' no pagamento de rêndas das DeleqaÇões, en despesas
de ElgEgglgg através da ripografla Regional e êm gg§lgEe
oerai.§.

No dorninlo das conclusões, a prLmeila é que a poJ.itlca e

os objectivos traçados erarn justos e,não obstante, não terem

stdo atÍngidos, a evolução veriflcada no decorer da bacaljra
das Finanças 'e un Lndicio da cor,a olLdoção Ldeot-ígica e ozgã'
tlica. do ?dtLtid.orÀ Comissão de Einanças e.levou-§e no decorrer
da luta e revelou-se una direcção êsforçada e f,oi o notor de

Lrn nelh(,rlqneLto tladlcel nd otganlzaçío de eima d baLxo da
que{tão íina,nuzi,ta;Embora com insuflciênci.as e coÍl um arran-
que tardio, a questão das finanças genêralizou-se em todo o
Partido, alesenvolveu-se e ganhou corpo e força una corrente
proletâria de dêfesa alas bases mâterials do Partido e estão
criadas as soôdições para plosseguir o aumento gelal das quo-
tas, particularmente dos 42E de militantes con quotas iguals
ou infeliores a 100$00 e arrancar wi fiovLfiento viÍor.Lobo en

tttdo o ? qtltido na. d.itecçã-o do| objecli\)oÁ íLxadoô, Deve ser
consldelado como um progresso ê uma viragem na quêstão fi-
nanceira a crlação de uma rede de especiaLi-sta§ - oÁ ne.apot-
aãv e,Lt d,dl fino.nça.s e não poderâ deixar dê se assinalaricgÍo
factor decisivo os 4 Éncontros dos Respansâveia das Fi.nanças
real"izados em fevereiro, Abril. Maio, 'runho. como Escglas de

Quadros e instrumentos d,a oí,LeeçAo UhLileadd.

No domÍnio das insuficiências e desvios há que coÍnbater
as posições concl-llatôrias no interlor da comlssão de Einan-

ças. êLaborar um plano po! elapas até final d9 ano, reforçar
a direcção colectiva dos Comltês do Partldo f,ace à questão
flnanceila, ÍE1holar o controlo mútuo e a fiscali"ação das
finanças nos dol.s sentldos, 1i9ar a balaLha das Einanças ãs

tarefas gérais de udificação do Partido.
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A luta entrê as duas linhas

" Algunl canoncdaa quade não ptLettan otetLçaü 0,á

tetol.uçõet d.o P Ltido e à po!.itlca d.e{Lnid.o pel-o

PaJ.tid,o p La Longot pettíodot - cono .Le runca, oô

tive^áen t-ido nen Ííve^Áe ouvid,o $ot att delet ...
en vez dLtao iegu"en o 

^aL 
ptLípn-Lo cdnLnho."

l ao Taí- Írngl

À II RE(,NÍÃO P],ENÃRIÀ DO CO!iITÉ HJGIONÀI. DE LISBOÀ TEA-
llza-se nutna sJ-tuação politlca conturbada e complexa, de re-
forço da contra-revolução atravês dos enp!êstimos do fundo
flonetârio Internacional que visam supelar a crlsê do sistema
capltaLista à custa do sangue, do suot e da exploração dos
operârios e caÍltrronese§.do reforço do aparelho de Estado bur-
guês atravás de Leis especials e de excepção para melhor se
poderem abater sabre o proletariadg revoluclonãrio e a eua
cabeça narxLsta-Iênlnlstê, o no66o Partldo Conunista. Do res-
mo tnodo. a revolta ê o ilescontentamento das massas não pâra
de germinar,a classe operárj"a acumula as sua6 fo!ças e pre-
para-se para os cohbatês declsivos e para todas as eventua-
lidaaleE por que possa vir ã passàr a Revolução Portuguesa.

Esta slluação gêrou no nosso seio algurnas tendãncias l-
cleolôgicas erradas, de submlssão e expectatlva iace ao es-
trangeiro, de ceclância e capitulação face ao g.ande capital,
ao revlsi.onl6rÍp e ã burguesia. Estas tendências ldeolôgtcas
oportunistas estranhas à filosofia dê luta do conunismo ga1-
garam para o selo do nosso Partido e sopraram com a força de

rajadaô, utn Vento liberal e burocrático tendentê a mudar a
Ilnha geraL, a6 tarefas e os objectivos fixados e o ritmo a
aegulr na edlficação e na conEolidação ê desenvolvl,mento du-
na forte organlzação regional, seguidanente passaram â inten-
sldaale dun tufão para col.ocar a direcção em causar para na
altura prôprla substitui-Ia e muda! de cor a nossa organlza-
ção regioDal por uma linhâ ê pox r.rm quartel-general direi-
tl§tas.
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Umâ paite alos meÍibros dirigentes, aLguns novos e outroa
velhos alhearam-se progres sj.vamêntê dos problemas da Revolu-

ção Portuguêsâ, abandonaxam as suas tarefas e as responsabi-
Iidades que assumirarn perante a classe, cavalam túneis de a-
brigo e desertaram da frentê prLnclpal da luta tlêixando o

leme e as tarefas pesadas para os lestan!ês tnedbros da ea-
quadra dlrlgente. No seu coÍrjuntorestês dlrigentês não estão
à altura de cump.lr as Larefas para que forarí charnados. gu

polque sê revela& meúblos com sér1as lnsuficiâncias politl-
cas e ldeolôgicas,ou porque abandonarôfi o seu posto. ou por-
que nesmo abandonaram a vida r€gular de Partido e a ÍÍilltâD-
cia bolchevj-quê.

Uma outra parte dos dlrigentês eÍnbora regular e activa
nas suas tarêfas nornai§ tem víndo a afastêr-sê da linha po-
lÍrica e ideolôgica e I'a seguir o seu prôpllo camihho'r e,por
via dtsso, a obter derlotas e insucessos no seu trabalho, a

acumular ploblernas e situaçôes hã muito agravaalas e detecta-
das. a desenvolver un estj.lo nole,feiLo de lmpotência e pas-
sividader de liberaltsmo e burocracia nas organizações e á-
rea6 que }hes estão subordinadas, sem alar roostras correctas
de realizar com firmeza uma auto-críti-ca na sua prât:ca, nas
suas posições e no seu trabaiho de dj-recção polÍtlca,

Esta partê alê mêfibros dlÍigentes que nanifestam crescên-
tes posições dlreiei.stas constituen no actual ÍoÍlento a con-
tradição princi-pa1 a resolver, alado a natureza e gravldade
dos erros cometlalos e dos ilesvlos vexificados,

À rÍEioria dos dirigentes, no entanto mantãm-se ftrmê6 e

actlvos, reallzaram um trabalho boln ou rêl-ativamente bon no

conjunto das suas tarefas e são a ossatuÍa principal pala
levar por dlante o Plano Ànual e as tarefas da edlficação do
Partidô Cômun-ista.

ttCultqÁ conl.tlad,içõel tevelteu o cd"nâctett d.un an-
tagori6,to decLaiado, outrlaÁ não ,..
corio [,c dL^Àe rnaLa attât, etquanto exiótí,lefi aa
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{
cLaLAe-Á, qÁ cottLadiçõeÁ Ln tlle 6.8 LdeiqÁ conhec-
te6 e aÁ ideíat ennadat denttLo do Par.Íído Corh&-

nitta tào o ,ü?,óLeLo no aeio do PettLdo, d.o.Á con-
Í.no,dLçõeÁ de clq^te.No Lnieio, ou eú eetLtaá quet-
Í.õeá, e.r6e4 conÍnad.içõet prtdem ou ,tã.0 tncniÁLáÍ L-

-Áe ínLdietanente- cor o o.nÍo"gônLcaô .,. A,ctual-nen-

*e, qá conttlediçõzt entte aa concepçõet co)Llllcteô
e at conaepçõet LDL6fie0á ao aeio do ParLtido, fião

dÁÁatní)Ltn a dotna dun antagoniÁmo e não inão ot6-

o,o o,nÍogoníAno, Áe o^ cafidrL&dL^ que oô comete,Lfun

oâ áoubeLLú corLr.LgirL't lsob)Le d. C o nt tla"d.içAo 
1

r§nsrs.sr§..s,§r§r

CÁÍr,lÁRATAS

Ao te-,LrrLna,n e^tz ,LLLaíâ,Lio, o ComLLõ, RegLotLaL de L.Ltbod,

neq|ir.na a juÁttlzo" da oníento"ç'ao gLJ.qL e a co tcttecçío dat dL-
ve,.Á aA e,dld.o"Á potitícat eapeci|ica,s tomo.d,q6 no dzconnen d,o

aeÍto.l, pení.od,o, conáLd.etlo, que o Plano Tt;-neót)Lal- 6oL itláuóL-
úe\tenente apLiead,o no^ Áeuá dlvenáoá dÁpecÍo{ e na.Á tqne-
lú6 lllddat, no,4 o baLonço ge,Lat- A poóitivo, Í|,nto na Luta
potitíca e n4, actívido.d.e ,Lev o LtLcio $ãLio. e.nt,LL 0.6 tr,o66o,^, eo-
no not donínioa íLtenno^, da eontoLidoçô,o ideol-ogícd dad (i-
leína^, dq eLLvaçAo d.a" ditecção z dd eáÍdbLLLdade det otLgani-
zaçôea do P*ttl.ido na Regi.ão,

0 Conítí Regiona!- de LiÁboo. Lxp^-Lrne d tua f,íttne conf,i4n-
ç0" ,to. glo^-ío^q e conbativa ct-aate openãttia da cepLtql, Lo

c.otli LLÍo d.oa qua"d a.ot L qcti!íÁÍqÁ e, de que, ae Lança.tão con
novd,Á óorLçdÁ e. Lneo.n^ av eLnetLte, d,e ,iodo o, ct fiipt-írl o Plano A-

nual e d. co nÁ o LLda.,L e deyenuoLvetl u a óotlte itgo"nízaçã.0 Re-
gíonaL.
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