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"CENÍRALlZAR E R€CTIFICAR O ÀPARELHO DAS OELEGAÇÓES'

{2e P1êno Regi ona I - Set/0êz )

it 1e Encontro dos Rêsponsév-.1s das Delegações, êo ênallsêr e discutlr
o estado da Segurançô das Sedes do P6rtido no 0lstrito, considera que
a sltuêÇão actuê1 de ausânc1a de Segurança é fruto dê linhê errêdê ,
que se opõe à apltcacão dê Folitica e da táctica do Pôrtido e ôo cum-
prl.nento doE Plê1os dÊ.i,tidos.

0 19 Encontr6 decidíu traçar êE seguintes Ín€dídês de centrê1izô-
Ção e controlo, cômo fornê de travar a fútê e atacár ê rectÍf1car os
êspectos negatlvos nais imsdiatos dê Segurança dês nossas Sedes:

1. NomeaÇão dum quadro responsáve1 poi' cadê uma dôs Sedes do Pêrt1do.
2. As Sedes do Partído devem êbrir diâr1âmÉnte êos Buadaos e às flassas

Para lsso, côda Sede devc êstêr intimêmente ligada à vida das orgê
nizaÇões locêls do Partido, dlstribuindo as respêctivas ReunlóÊs,
áo 1oÍigo dôs dj.as da semêna.
A Ínlnorla das Sedes gue ôeste momento se encontram prêtlcamênte fe
chôdês, lutar pêrê que abrêm pelo mênos !_3fe3--pl!_geq!Ig, com di-
âs Sixos, os quêis devem ser do conhecimento do Departômênto"

3, Lutar pÊ1o FstabelecjÉento dê SBguranÇa noctLrrna àE Sedes do Pôrt1

---I----r-- 
-a -. -l-4. Trêtar da nudênÇô óês fechêdurês dês portôs desde que sê veriliquêque as êctuôl s àstejar colocêdôs hê nais de JÍr ôno, ou \ajê hipote

sê de fôltê de controlo de êlgumê chêve,
As chaves devem sêa distrLbuidês de ôcordo com um crltérlo previa_
mentê d ef inld o e dêve hêver um controlo.
0evem ser comunicôdos à Comissão de nrgênlzaaão do Comlté Regional
os nomes dos quadros que fícêm com chãves distribuidôs.
No câgo de mudê nça das f echêdurê s, devÊ o facto ser comu nícado ao
Depaatamento das 0e 1eg açóe s e um exemp lêr dês chêves entregúe À Co
mi s sêo de organização.

5. Revêr e rectlflcêr o êstêdo dê SegL,rdnçê físícê das Sedes Ijêne1ôs,
portês, etc. l

6, Fôzer o levantarnento dos Oocumentos actuêl-mente exístentes nê3 Se-
dês de f orÍxs ê conservôr ós Ílocumentos estfltômentê índispên5ávels
à êctivldêda regulsr do Pêrti.io, têndo aindê o cuidado dÉ prêparar
as ôdBquêdês formês de evacúação (o que evacuar em 1çlugat e comol

7. o TelBfone é úÍn mÊio ptecloso para que algunês das nossês têrefês
possam sêr eumpri.das o D o r t Lr n a Ín e n t e . É c ontud o a I t amente vu lneráve I
ao controlo do inlmigo. A utilizôção dos tê1êfones dôs Sêdes dêve
ser objecto dum cuidêdo constante, no 9Êntído de nunca foaôecÊr ao
i nímigo quô lsqu êr dôdos da sltuaÇão do Partido E dê sua 0rga nlza -
çao.

8.0s Responsáveis dás 0e1êgrÇões devem dêr a conhecer ao DBpêrtamen-
to o êEtôdo do pagamento dô Contê lÍensa1 dos Telefones e dô :'endê
onde os hàja, ertre os diãq I - I de eada orês.
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g, É dever de todos os qú6dros do Partido, êspeclalanênte dos Responsa_
v'êls das 0eIegações, comunicar ao Depêrtamento quê1quer tentatlvê
de provocação, êrrombâtnento, roubo ou meros indÍcios que permltêm
ao Pôrtldo tomar em tÊnpo oportono as medidês mals adequêdas.

10.0 Dêpôrtamento das DelêgáÇôês devÊ êxercer um papel de controlo e

apolo no cumprlmento destês medidôs.
1'1 , O est6do de aplteação destas medldâs dêve ser analj.sôdo no 2ç ENC0N

TRO OOS RESPONSÁVElS OAS DELEGAÇÓES DO OlSTRITO a .Eô11ZAT NA PTi.
mê1aâ sêmanê do próximo mês de 0ezembr.o.

Llsboê, 11 de Novêmbro de '1S78

O DEPAR TAIVIENTO OAS DELÉGACÔES


