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. Realizou-sê noB diàs 6, ? e I dê Ourubro o vT ENCONTRO DOS
' BÉSPONSÃVEIS PELO TMBALHO DAS FITANEAS DOS COMITÉS DO PAR',TfDo onde se efectuôu o balanÇo cia 1? Etapa'(até 30 de Se:

t'embro) par:a ATINGIR.OS 350 CóNToS MENSAIS DE eUoTAS ÀTÉ
FINAL DO ÂN0 ê no qual participaram 30 car.dradas.

:.í:
.:,i.to inicio dos trabalhos foram apontados quais.,os objecti -

vos a que se propunha ô Encontr,ô a.sabef: qual,a ten,!ência
dêsta ca,npanha atã final do ano sê pàra ô avanéô ou para o
rêtnocesso, qual o seu estado, qüais os erros e desvios e
pnincipalmente cono conbater à contr-nacorrente. oue se rnatel
-ializa íêste movimento dê descer o volume rqenGal de quo -tas, de não elevar as quotas baixas e rie náo recolher as
contribuições dos âderêntea.,.AS F3trliCÍpAIS fOisTEs DESTA BA
TALHA ATÉ FINAL DO A}IO.

0 balango foi efeituado na
rios da resDonsabilidadê da
ponsavels Õas ttnançês atê c

2. Foram apresentadôs ao. Encontro
de Financas e dos sesuintes Co
ntgueiúãó, atrrand.r"a, Iíenfica, c
Graga, tlonteLavar, Moscavj.de,
cãvêm, S,Iria,. vila Eranca, Ba
iios, Função Püblj ca, 0. T, c. I.
TLP.

3. Não egtivê!'an _presentes nern aprêsentararn relatários os se-
guintes Comités .dc Partido: Bãato, Cannaxide, Seguros e as
c61u1aa do Mêtro. CP. CTT e TâD. Estiveram Dresêites ao En
contro mas não apresentaram reiat6nio os respoosáveis daE
finanças dê Alcântara, Alto Pina! Alverca, P:ofessores e
ainda Arnadora e Oeinas ( que não deviarn ap?esehtàr relató-

' nios),

:..4,s Íê1tas registadas e à nãô apresentàçãô de relat6r"ios não
podqn, nêh devern ser passadês eJn c1aro,. poÍ6 são uma clara
oposição à pnestaqão de contas e ao controlê rrútuô, nani -
feEtan uma oposição à justa poIítica definjda e Uú MANI -
IESTÁçÃO DA CONTRACORRENTI] NA BATA!,HA DAS FINANÇAS T , OUE
DESOE O IOEI:,EE MENSAL DE OUOTAS. NIO ELEVA AS OÚOTAS BAI-
xAs E RÃo BECoI,EE A5 BoÚTÉTBI]5ÇóES Do§ qDÊ8ETIiÊs.

q. Durante os 3 dias ên que decorreram 06 trabal.hos o VI En -
contro ou8ou tomar' cono eixo na discus€ão: quais as causas
da descida consecutiva dq volunê de quotas, quais as cau -
sas de não têr'en sido rêalizados quase nenúuis aunentos de
quotaÊ par"a 200$00, quais as causas de não teren si.lo reco
Lhidas quase nenhumas contribuições de aderêntês e princi:

lat6riós: da Conissão
e cá1rlas dô Pertid., :

Carcêvelos, Caçca,is .,

as, Povoa I Quêiuz, §a-
s. Comércio. Escrit6 -
1.1ênc18êece lulâdôs



E QUAL o cÂr,rrNHo,PARA AL.TERAÀ,4 cfAYE.:!r1u4949 MAlllI
rDo,pARA ELEvAR roDês AS QUorAs BATXAS, ÉARA REcõ
As coNi3'rBUÍQoÉs -DoS ADERENTE§;, FARÁ A,,NoRMALrzA-LHER TODAS AS.CONTRTBUICÕES DôS A.D[dENTES, ENTN Ã NORMALTZA=

çÃo DAS QUorAs pÁna uN DrA DEr s/\LãRÍo i ,P.A.RA rcunBRrR.ToDos 0s
õe.rrcrrvds q p4BA ATrNêrR os 3s0 coNroq. MENSAÍs' DE ,QUoTAS ArÍêrR os s'so coNtóq. utNsars'DE ,QUoTAS ATÉ
FINAL DO ANO.

5. O ÍI &rôon tro raiali6oü atíávás dos relat6rios apresentados a. :; "--- - --. -.--: '.ã :-,-^ , -:situação áas finanças 4o Paitidô, do estado oa i9 grepn (até
30 dê Sêtenbro) e Éninclpalmente o porquê de a partir dê Maiaoa

o 0bjec tivo
ccí'rsltêntê desta €tãpãa rr

i lr' I r:'

o' s,úrgiúerrtô' dúmà' cóir-i.?ãéõrii.en te na
i"ou una viragem neste novimênto, ou

batalha dãs ranançás ope
sêja onde se centt'a a Iq

ta? A luta t!,ava-se e nate!"ia1iza-se en duas linhas, una que
quçr EJ,EVAR.. cqf re4-te .minoritápia ê .É)u tra- quê qüer -',REÍRoCE-

i;i" "";*;"ài.i;?"; ^ài.i;i.e"'ia, manifesta-se .m wÃô paean
TODAS AS QUOTAS, EI'í-NÃO ELEVAR AS qUOTAS BAIXAS E EN NÃO RE:
ôólnÉn ns'cor'rtnÍeulÇoe s oos .enencuils, obfectivôs par:a a 13
Etârra (âté 30 dê Sétêhbrô). oé16 contrSrio. diminui a vida
intàr:na do Parrldo, a»ralclá à educdção iqe-,i1Çgiça :4o" qr'l, -
dT'OS,âCêTCA dO DEVER DO YILÍTANTE DE PAGAR'I ELEVÀT A SUA QUO
TA ê dE'RECOLHER AS CONTRÍBÜIçõES DOS ADERf,NTES, MANifEStA-
çãó duma tinha p€quen o-bul.gues a; ind'ividualista, quê coloca
ós seus intenesses pàssoais acirea dos'ütáhêsses da Revolu -
ção e da Êdificação do PaÍ'tido.

6. 0 VI Eocon tro
discussão do

dedicou Darate imDortánte
ReIat6rio 4ê Co::riàsão de

Câü§a6
áDós

trebalhôs na

(,r centrado

do volure

- como 5ê materializa a luta êntre as duas linhas
. nesta batê+ba at6 final,do :ano,. ,; i' :'t i.
- ouê balêneo fazer. o de Mêio ou o da t9 etapa

. - àrru fazer para \c cumprinento dos objectivos
..,

0 Relat6nià.,apre".n i.do qera.corrissão d9 tr'irleiças n*ão oàn trg
va o seu laiánçpj.,, ,,- ,.,r :t. , l 1'' 'r;' I 'r''

- na luta entre as duas linhas êxistentes
desta batalha nem as denarcava
nem que. o balimço a fazer' er'a o da 1-a ft

', 30 dé sâtêmbr;)' r': Il

-.i, : , : r' i . .] , l.il

i ,., i " ll

nar seao

,it ",'

o volume dê quotabo volume dê quotas têI' descido'e''lue' êtn Sêtêmbno, mês da I:
.§fapa o voluie da'"qrrdtáê rão foi áiev"ao 'pàá o' objectivc



r

o Relat6rio apresentado não analisava profundanênte as cau -
§as da dêscidà do volumê de quotas a partir de Maio, dizendo
apênas que baixou mas não apóntando oé porqLrês, as causas e

qual a ttasse que rlomina a reviravolta ãas finanças do Parti
do.

O Relat6rio apr,êsenta.lo não partia do facto da existência dê
duas linhas no seio destê novimento quê se combatem erem que
una linha pequeno-burguesa, maioritária DEfEIIDE 0 RETRoCESS0
e uma outra. a côrrente or"oletár.i". mjnor. tãria DIFX{DE A E-
tEtÀaÃO. qué esta contnacorrente, Áaioritá-ia, mani'estaqão
da tinha errada, dominante na fiaioria das organizaçoes e o
aspecto principal da contradiÇão a reeolver Para INVERTÉR A
BAIALHA bAS FIiIANÇÀS PARA O LÁDO DA LINHA PFõLETÃFIA, PARA O

LADO DA EDIFICÀÇAO DO PARTÍDO, PARA O LADO DO OBJECTIVO DOS

]50 CO\TOC I"E\SÃIS DE QUOTAS ATÉ |TIIAL DO ANO.

O Relatório apresentado ao cenrrar o seu br1ÂnÇo na guestão
da dêscida do volume de quotôs e não N0 BALÂNÇ0 DA 1: ETAPA
denonstra que a dirêcção desta batalha' a Comissãô de Finan-
ças não ooôs uma barréira firre -r regréssão.io volum€ de quo
ias, não apontando como se matêrializa esta linha e comÔ adê
venos combãter,, PAR/, REFoRÇAR A CoRRENTE PRoLETÃRIA DA ELEVÃ

ÇÃO DA CAPACIDADE TINANCEIRA T)O PIRTTDO.

0 Relat6rio apÍ,êsêntado não apontfva qual à pe{centagero que

as organizaçõàs tinharn atingião e^ reiação à-tÍ ttnen, esca-
moteaãdo qué se tinha iniciado una nova fase-na§ finanças 

-doPartido. Éscamoteava. o facto de nenhu'n Çomitá e CéIu1a do Parl
tido têr..en atingido o objectivo aEETã-li ETAPA (até 30 de Sê
tenbro), Escamoieava o fàcto de s6 alguras cálulas e a1gun5
nilitante6 têrên fixado a§ suas quotas em 200$00 e que o con
juntô dô Partido não tinhâ realizado praticamênte. trabalho
ienhun em relação aos aderentesr demonstr4ndo assirn qr.re a di
;;üà; à""i;-;ài"rr'u rirqÀ AB^NóoNADo A 19 EIAPA É A 

-ESTRATE

GIA DAS FINANçAS.

o vI Encontro concluiu o-ue o Retat6rio da Comisêão dê finan-
ças não tratava a 1uta, não arn-ava ô Pârtido pal:a Ô combate
á corrente perueno-burfuesa maiori-rárir qu. qüer a regressão
das finançês e se opóe é Elêvdçao.

O VI Encontrô concluiu que o Relat6rio da Comissão de Einan-
Ças àpesar de não estar a favor do abaixamento dô volunê de
Auotas NAO É FIRME III,O ATACA Â LI}IHA BURGUESA E QUE I.ÍTi FIJNDO

iMpEDE A LUTA PELO CUMPRIMENTo Doc oB,jEcrIvos FIxADôs.

o VI Encontro concluiu oue a direccão da batêlha sem abando-
nar Cecisivamente as poéiqõ.s concr'liêt6ri1s 'lue tên assumi-
doi travar urna luta ideolócic: lctiva e dêcid'r_se 1 lutar
deéisivêrente pela apLicação e .lefesa da linha do P.lrtido,dos
objêctivoS das-finanças e-dô Plano Ânual da Edificâção ê SE
TRÃNSFORME NA VANGUARDA DA CA}4PANTIA PARA SE ATINGIR OS 350
CONTOS MENSAIS DE QUOTAS ATÉ IINAL DO ANO.

0 Relat6rio apresentado pela Conissão dê Finanças foi reiei-
tado por unanirnidade.



7. Ap6s a vôtação .lo relat6rio da Conissão dê Finaneas foram a-
presentadosl discutidos e votados os relatórios ãos Co4rités
e Cálulas dô Pâr.tidô.

Os ReIaláriôs nt maio:'ià refl-ctian:
- uma diminuição no volume de quotas desde Máio

- ui! rêduzidô aunênto das quotas baixas para 200$00

- um reduzido nímero de contribuições íle aderentês
recolhidàs

- u.na ausência de luta ideol6gica activa pela
aplicaqão do P1êno, dê não tomada de nedidas
precisas c61u1a a c6lu1a para a Elevação rlas
{uotas baixas e para a reôolha das coÁtribuições
dos adêrentes, da não mobifizâção do Partido
par,a o cumpri.mento de todos os objectivos

os Relatórios (na sua rnaioria) reflectiam que a contracorren
te 6 maioritãria-no conjunto <las organizações ê,_que ao in:
vés sõ uma rninoÍ'ia registou avanços parciais e não dê conjun
to.

A naioria dos CoÍrités dô Par.tií]o não realiza um balânqo regu
ler e sisremático das quot.rs or"as, não toma medidas para ã
resolução dos prob-Lemds po1Íticos e i'r-o-Lóqicos que estio li
gêdos ao não paqlmento dás quotas pe.las célu1as e pelos mi1Í
tantês que não pagaú quotas, que pa.qan irregularmentê e doE
quê naô aunentam as suas quotas.

A naioria dos Comitás do Partido não estabelece um plano ari.-
nucioso e peÍ.sistente do contacto de todos os aderentes e en
resultado disso AS FIIIANCAS DESSX COMITÉ DO PARTIDO NÃO SE E
LEVA}4 E COI!SEQUENIEMENTE-NÃO P,4 ILEVAÇÃO DA C^PAI^I)ADE ETNAN'
CEIRA DO PARTTDO.

Foram rejeitados pelo VT fncontro I) qelâtórios dcs sequin -
tes Conités do Partidô: Algueir,ão, Benfica, Cacám, Carcave -
,Los, Graça, Montellvar, :,Íoscavide, QueJuz, Barcários, Funçio
Púb1ica, Previdência e OTCI. A rejeiqão de 12 Felat6rios dos
22 aDrescntados deve ser cntendida como A REJETCÃo DUI,IA LT-
llHA ÊRRADA face ã Campanha pela ElevaÇão ctas Fiianqas do Par
tido.

Foram aprovados pelo VI Encontro I Retatóriôs dos seguintes
Colités do Partiào: 

^1,.tndra, 
Crscais, Odive1,1s, P6vóa, Saca

v6rn, Vila Eranca, Comér'cio, Éscrit6rios e da Cé1u1a dos TLPI

Apesar do não cumprimento do objectivo global para esta 1? e
tapa devem ser !.ealeados os Comitás e Cêlulas do Pa.tido: -

-comár'cio - atingiu o objectivo cle fixar ás quotas
baixas ên 200$00

Vi 1a Franca - atingiu o objectivô dos aderentes
- ultrapassou o objeetivo dos aderentes

TLP - atjnsiu o objectivo dôs aderentes
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8.0 VI Encontro considêrou ser de extrena gravidade a situação
nateÍ'ia1 do Partido pê1o facto de, apÁs Mai^ o vnlume de àuotas ter. dêscido cônsecut ivamente e o volune atinqido en Se:
tenbro (-16â) SER TAMBÉM IN}.ERIoR Ao vI.LoR DE MAIo.

Qüotas
- 166.860$00

Dê spês as

172.836$70Maio
,runho

.Iulho
-ê,gos to
Seteinbnô

137.890$00
1s8.365$00
127.155$00
144.335$00

1?1.358$20
181.415$80
162.646$00
168.218$80

O VI EncontÍ'o eoncluiu que esta descida nô volumê de quôtas
rêgide en que não houve um combatê firrne à contracorrente que
dêsce o volume de quotas, não recolhe as quôtizaqÃes dê to-
dos os Ínilitantês e de todas as cálufas e que o iacto de s6
!a!8 dos Írilitantes terem fixado as suas quotas eÍn 200$00.ter.
mos rringido 38t do oblecrjvo das conrribuicões dôs-aderen :
tês, estes vafores NÃo poDEM NEy DEVEM-SrFrÕ§SÍDFRADoS coMo
AUIYTNTOS PORQUE O V

ETAPA.

0 Vf Encontro considerou que o facto de nô dia 8 de outubro
a Região s6 têr entÍ'eguê j0! da quota à Comissão Central de
Fundos, de os profissionais têrêm recebido s6nente 1/6 do seu
sal.ário ê que nenhuma Sede do Partido ainda ter sldo pagarDE
MONSTRA BEM A GRAVE S]TUAçÃO DAS FINANÇAS DO PARTTDO E DÂ RA
DICAL MUDANÇA QUE ?EM DE SE OPEMR PARA SE AUI,'EI{TAR AS DESPE
SAS CONSAGRADAS Ã EDITICACÃO E ATTNGIR OS 350 CONTOS MENSATS
DE QUOIAS ATT TTNAL Do A\0.

9. O VI Encontro no final dos sêus ttlabaLbos salientou que A DI
RECÇÃo desta batalha, DEVE TRANSFORMAR-SE NA VANGUARDA DO Mõ
vfMENTo, SER FIRI{E NA DETESA DO 0BJECTIVO DOS 350 CONToS MEfr
SA1S DE QUOTAS ATf, FINAL DO ANO E TMVAR UMA LUTA ÍDEOLõGICÃ
ACTIVA PELO CUMPRTMEN?O DE TODOS OS OBJECTIVOS.

0 VI Encontro coocluiu quei
- 0s factorês

nanças estão
principais para a elevação das fi
Por aPl icar.

- Existem condições para a contínua êlêvaçãp das
finanças e que_,P0DEI'Í0S E DEVEMoS AUMENTAR. AS
FINANÇAS através das QUoTAS BAIXAS, dôs ADE -
RENTES e da normalizacão da 0U0TA PARA 1 DfA
DE SALÃRrO Õu sêla A Ér,SveÇÃd PERMANENTE DAS
FINANÇAS DO PARTIDO:-

10. O VI Encontro dos PesDonsávêis pelo Traba'lho das Financas dos
Comités do Pántido salien'qu quã o factô de ternos,não s6 de
cumprir os ôbiectivos da 1: f,tâDa mas que leste Ínês de outu-
bro M UMA 2Í ETAPê A cuMpRrR e que 6 óEcrsrvo AUyllltTAR o Rr
TMO DA CMPANHA E TMVAR A LUTA não só Darê rccuDerar o arrã
so nas para ATINGIR OS OB.IECTIVoS PAP À 23 XTAPÀ (atá 31 dã
0utubr.o ).
Lisboa, 14 dê outubro de 1978 A Comissão de Finançâs da

Organizaqão Regional de Lj-sboa



PAGAMENTO REGULAR DE QUOTIZAqOES (base Maio)
IALTA PAiA ATINGIR DO OBJECTIVO DA 13 ÊTAPA

coi'11TÉ PAG. REGULAR rALTÁ PARA OBJECTIVO
%

ALTO PINA
BEATO
ALCÂNTARA
BENFlCA
GRAÇA
MOSCAVlDE
SACAVÉM
0DJVELAS
St: IRIA
VTLA TRANCA
ALVERCA
ALHANDRA
PÕVOÂ
QUELUZ
ALGUElRÃO
CACÉM
I,IONTELAVAR
AMADORA
CARNAXIDE
OE IRA S
CASCAIS
CARCAVELOS
BANCÁRTO S
F. PÚBLICOS
ESCRlTóRIOS
PREV 1DÊNCIA
SEGUROS
col1ÉRclo
PROEES SORÊS

c, P.

D. f. À.
cAl4P.

OUT. DEPARI.
INF. P. R. ,SANTOS

- 3'{ %

-37 %

-22 Z
+2%
+ 14 3

-7
-11 e,

+7%
- s5 %+20 z
+69
- 43 4
+ 17 %

-20 z
- 38 %

+7%
+'74
+ 0,1%
+ 10,8?
- 19 Z
-)2 %+lt z
+ 28,5
- 8,59
- 11 %

- 14 %

+3%

- 39 I
+ 18 *
+114r5g

- 16 3

6f,3
72,3
61,4
37,5
30,3
36 ,2
26,8

28,5
61, I
60
45
53,3
'10
56,6
60
59,6
74,8
51, 3
48 ,7q5,6
q0
26
20 ,2
33
54,5
26 ,9

58

37
10
31 ,6
36

2
13'r+

43,5

%

4
%

%

x
*

z
%

x

\
4
z
%
q

\
%

%

%

z
q

%

t
z
%

4

*
%

%
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