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REUNIAO DE DIRIGENTES
DO CONCELFIO DE LISBOAIrtrTP lô &dho ,l
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A TODoS_ OS QUADRoS DO C0NCELÍi0 DE LISBoA

1. Reallzou-se com êxito, no pêssado dla 16 de Julho, na Sede do
Partido no Alto Pina, uma Reunlão de Dirigentes do Concelho de Lts-
boê, convocada por decisão do SecretarLado do Comitá RégÍondl no sei
guimento da balanço do Êrabalho nBgatlvo reallzado nos primeÍros 6 ma-
ses do ano nesta áree do Partldo, balanço esse levado a cabo na I1
REUNIAO ALARGADA DO COI'IITÉ REGIONAL E Ná §UA II REUNIÃO PLENAR]A.

2. A Reunlão de DirÍgentes do Concelho que contou com ê presenÇa
de 16 quadros do Concelho de Lisboa e do Secretarlado do Comité Re-
gional tinha por objectivo lnquirir acerca da situaçâo actual do
Partido no Eoncelho; discutir e lniclar a ap11cação das medidas to-
madas peLa II REUNIÃ0 PLENARTA D0 cortrTÉ REGÍoNAL constantes nos
12e e 5e do seu Comunicado FinaI, de:

utVa domÍnio da-conaot-idação- da lLl.ecção . . ü*a#"8& eab
ob,sznvaçã-o at6 óinaL do- ano e áob- cbnnnotlo bu,reiÁZí^t=a-*í'tLví-
do"ded"ad'ínecçã.õdo?altt,ídod,aã,neaconeeLhíadeLílboa,t

e de:
'ilúo $omínío da Conaatídação da lnganízaçãl.. " ôepa,Lt.,L noâ ni.vcia

ongã,nLco e de' dínecÇão ,'oó S eeto-nea Vnó $idtLlnoLr. . . do Conce
Lho de Líôboa."

A Re-un1ão tinha tahbám por objectivo lançar urmovlmento de rec:
tifi,cação,noConcelho-exÍgldlopel6 actual sttuaião e dada ê necêsstdà
de de se produzírem protündas alterações potÍticas a t'odos o.sr n{'veíe
da CIrganl,zação Concelhia.

3. A Reunião de DÍrÍgentes do Concelho criticou e combateu eom e-
nergia, a dÍrecção, imputando-1he a responsabilidade e ã linha polÍ-
tica que segulu,dos erros cometidos e dos reveBes sofridos pelo Par
tido no Concelho durante oB 6 meses pasaados; considerou gue as ddi
rotas sofrLdas se devem à uplicação de uma linha potÍtfca contráclí
à polÍtica e aos Planos de ÊOi.ttóação do Partido;'concluíu que a 01
recção Coneelhta persistÍu em"Beguir o seu próprÍo caminho" ôpesar
da luta correcta que desde Janelro veio sendo travada contra a sua
Iinha e malgrado ês orlentações e os avisos feitos não manifestou,
durante esEe període e no êssencla1,,uma posição elara de querer
mudar de rumo e aplicar e po1íti.ca, a tácticae,osPlenoe do Partldo^



4. A Reunião de Dtrigentes do Concelho empunhou a arma da crÍtlca
de ma§sês contia a 1Ínha errada e apontou factos quB comprovam o ca-
rícter de classe que presidlu a activÍdade da direcçáo eoncelhla ,
eonàideranrdo intelramente Justa e airú:'i una a madida tomada-peIa _ II
REuNIÃ0 pLENARIÂ DB CoflITÉ-R,EGI0NAL de ma,nt_er sob observação ató fi
nal do ano - sob controlo bÍ-mensal,q-a
Eo

5. A Reunlão de Dirigentes do Concelho considerou gue os prl
pals problemas desta áiea do Partido se centram n6 DifedÇão,na
pagão'ag-?ptítt."r, au Tá"ti"u " ao"-- uu

nel -
êerl
V1d a

Interna e nas quÊstoes de 0rganizaçáo.

. irlo domín1o da Dlrecção, a Reunlão considerou que êm resrrltado
da llnha aplicada a dÍreeçâo concelhia não se erigiu numa forts,co€
§êr capaz,'de nÍvel. el"uuáo dÍrecção de Partido e que não esteve ã
aLtura de dtriglr o vasto número de organlzaçôes e quadros do Conca
lho e bem asslm as lutas das massas, que fruto do seu trabaLho le$g
tlvo, burocrático B seetário e1a não merecÉu da parte dos quadros
um grande apoio e goza'de pouca autorÍdade, que, ho essenclal, 68
encãntra desligada das masâus de dentro e de fora do Partldo;quenáo
dtrlglu controlcu e apolou no sentido da resolução dos problemas as
organtzações dos escatães lnferlores, particularmente os Comltás
Loõais; á que é Oa sua inteira responsabil.idade a situação grave de
llquid.açáo a ege chegaram alguns ComlÍes do Partido. A ÍJl.recção do
Cence,l"hó reveiôu-se in"upaz ãe prevBr os problemas, Bstudã-1os e Ê-
v1taro§eUagravamentotomandomedldasadequadaseatempo.

No domÍnio da Apllcação da Política, da Táctlca e dos PLanos
d.o,.Bartldo a Reunlão conclulu que se regtstou ao Longo destes 6 me-
s'es urn afastamento progÍesslvo da polÍtica do Partido e'das lutas
das môssas o que teve reflexos em todo o ConceIho.

No domÍnlo da Vlda Interna do Partido e Reunião conclulu que e-
1a se tem reduzido, com partieular gravidade no gue díz respeito
aos órgãos da dlrecçáo concelhiia,'que o ambiente de Partldo no selo
des orS.anlzaçôes sofreu um af rouxamento em resultado do burocratls-
ÍTto, da isl.ta de vÍvacidade no cumprimento das tarefas e da fraca mo
btlÍzação das forças, em grande número no Concel.horprôtlcadas pela-
dlrecção.

N'o domÍnio da 0rganização a Reunião crttlcou a reslstêncLa ma-
nÍ,festada por esra lfnha âs altefaçôes, earaeterizando-a como uma
tánOâncta ôonEerradoro que não atende às modiflcações quB a Edlfica
çã-o do Partldo arrasta consigo.

6.,,
tual
e das

Reunião de Dirtgentes
como Período de ,Excqjç_yão
suas consequenclas para o Partido no Concelho de Llsboa.

do Concelho caracterizou a situação ag
dada a gravidade dos erros cometldos

A Reunlão de Dirigentes
na a medlda de desencadear o
rEêr tendo como alvo a linha
seus defensores e ôprovot, as

cclnEiderou justa, necessária e oportu-
l'lovimento de tecllilgg§.ão e* toda a á-

---..--_-
responsável pela actual" sltuaçao e os
sBguintes três fases da rectificação:



I? PERIODO . INÍcrO

Ar{plo movrwIENTo CIE nrscussÂ0 En r0D0 0 c0NcELHo
( até Setembro )

...
-'--' : = ReuniõEs de todos.cre organÍsmos do Partido (Comitás e

C61u1as ) para apreseir'tação e discussão das Ccnci.usões
da Reunião de Dirigentes de 16 de Julho.

= Reunióes Gerais dcs Comitós Locais com apreqentação
t,. de ReLatórlos da actlvidade de todas aÊ Cétu1as de BasE.

CoIectÍvo de Secretariados dos Comltás LocaJ.§ com a â
presentação de Relatórios da actividade dos 5 Comltás
Locais do Concelho.

= Promover uma grande discussáo sobre a sltuação actual
das organizaçôes, levantar e caracterlzar os erros come
tidos r €Ínpunhar denodadamente e arÍna da ciÍtlca e da autol
crÍtlca.

0 prlrheiro período da RectÍficação culrnina corn d II Reunião
dos Birigentes do concelho, a realizar na sede concelhia, na qual
será apresentado, discutido e votado o RelatórÍo do Concelho sobre
o cumprlmento das tarefas do prÍmeiro períodoo

2E PERÍOBO . AVANÇB

ISetembroy'Outtrbro )

= fiIaboração de Planos de Acção do Concelho e dos Comi

Ltgação do Partldo às Ínassas,

= participação e dlrecção das lutas da classe operáría
e do povo. 

,

Rectificação prática dos erros cometidos.

ü segunrlo perÍododa Rectlficação.culminará na II Reunião dos
Dirigentes.'-d.o Concelho pôra balanço drs tarafas ê ele rElatlvês,

qç, PER.Í000 - BêLANÇo // Ef§rÇ40 poF c0l/lrrÉs 00 pARr{p0

( Novembr o/Oezembro )

= Balanço da ftEctiflcaçâo em todo o Concelho.

= [Ieição de todos os Comitás LocaÍs na base do Centra
. lismo Democrático e da apLicaçãodos Estatutos do Partil
do.

= I AssembleÍa da 0rganização Eoncelhia de Llsboa
BALANÇO

Ê,1E1ÇÃo 00 collrTÉ no PARTI00



?
t

7, A Reunlão de DlrÍgentes do Concelho apolou a medlda aprovada na
II REUNIÃ0 pLENÁRIA B0 c0t"lITÉ REGT0NAL de separar nog nÍve1s or.gân1-
co e de direcoão cs Sectores ProfisslonaÍs do Concelho de Lisboa .
dida rsÉolverá, só por si, os problemas que são resultado de erro§
de linha pol{tlea,

Ainda no campo da reorganizaÇ-ão a ReunÍão decldlu levar ã prá;
tica ae seguintes medioããlãffi'E'FÍF ató Setembro dentro do 1ç per{
odo da rectificação.

aJ Dissolver a 0rganlzação Local da Bica e lncorporar as Fá
brlcas e Fregueslas que ô compunham, respectivamente nas
0rganlzações Lc.rcals do Alto Pína e A1cântara.

b) Transformar a Sede do Alto Pina em Sede Concelhia e erguê-
-la como centro de tcda a actividade da 01recção do Conce-
tho.

Cumprir as tarefas da Direcção Unificada, nomeadamente,
quanto à nomeação dos Responsáveis Locais pelas 6 Íarefas.

d) Constituir com os actuais membros do Comlt6 de Concelho a

DÍrecção Permanente do Partido.

0. A Reunlâo de Dlrigentes do Concelho cumpriu oB seus objecttvos.
No seu conjunto os camaradas presentes manlfestaram umê grande con-
fiança na massa dos quadros do Concelho econslderou que na Rectlfl-
cação thes cabe o papel décisivo a empunhar a arma da crÍtlca e da
auto-cr{tica Marxlsta-Leninista-l'}aoÍsta e a linha do Partldo contra
tudo o que de errado se manlfeste nas nossas fileif,ôsr

A Reunlão exorta todos os camaradas a apllcar da forma determÍ
nada aF Conclusôes da Reunião de DÍrÍgentesdo Concelho, de 16 da Ju
tho, a levar por diante o movimento de rectiflcação em curso e a

aplicar energi.camente o PLAN0 ANUAL de forma a adificar uma forte
Organlzação do Partido no Concelho, profundamente enreízada nas ma§
§as e antes de tudo ligada unha com carne àgloriosa classe operáriã
do no§so Coneelho e à sua cabeça nas duras lutas que BB vão travar.

Lieboa, 16 r.le Julho de 1978

I REUNIÃO BE DIRI6ENTES

OO CONCELI.IO I]E LISBOA

c)


