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ARNALDO MATOS

O Comitá Regional de Lj-sboa neunido em neunião extnaordinária no!!

dias 11, lQr 13 e 14 de Julho de 1979, tomou conhecimento e discu-
ii;-e-ãáariáou a carta do Camanada seónetánio-Ger:al, A:rnaldo Matos

ê aprCIvou a seguinte nesolução:
i

L, O Cornitã Regional de Lisboa conside::a-QuS a-decisão do Camanada
'' il;iã;"uatos de *po.uunt"o . sua demis'são de Sec:retánio-Gerale

de membn" ãã-cã*itã-õá"t"àr constituirl.uma ngsição eorrecta e

justa face 
-ãr-il;;;"i;;;- ;-p"oigo.u." distori;ões , ataqles . 

e .boi-
eotes que tãm vindo a sotnei. a ãplieação {4 linha do Partid?-.u
que o dofocá"a t* "ituação 

de sen apenas fonmalmente o Secneta-
nio-Gena1 rlo Pantido. '

Na aguda luta gue se tr.ava na sociedade, entne a.nevolução e a

contna-n"rràfúçáo, entre a bunguesia-e' o-pnoletaniado, entre o

manxismo e o-ià*rísionismo, o íosso Pantião, ao longa de 8- anos
de luta " tãnáá .o*o timoáei::o o Camanada Arnaldo Matos, dgTal-
cou bem perante a elas".-op.rá::ia e o povo tra-balhador^a linha

.,ideolos1."" ã"p"o;";ã;i"a -fundamental ào Particio e. impôs-se co-
;;-"* f';"iiã"-à"ãó""*o face aos demais panti<1os existentes'

O Comitá Regional de Lisboa, a esmagadona maior.ia dos quadnos e
militantes ããmunistas, a classe openania pontuguesar-sempre ne-
corrheceu o Camanada Arnaldo Matos como integ&timo defenson da
causa dos p61;tá"ios, ôo manxismo-leninismo-maoismo e da revo-
i;;á; ã-oo" isso Oefenaàu-ã, rlefende-o e'fá-lo-ã no futunor- c9-

1 .*mo o unaeo sãã"ãtã"iãleã""r do Pantido Comunista dos Tnabalhado
res Pontugueses.

o Comit6 Regional de-Lisboa lutaná, apoiando-se."1^11:t:^9?:gi
df'oS ê das orqanazaçoes, genando um poderoso e vigOt'OBO movlnen-
to'revol""iã"3"iã-àà"t"* a linha opôrtunista gar:a gue I Çamra-
da Arnaldo Matos netome-o- "ã" lugai' de Secnetãr:io-Genal do Par-
tido.

2.0 Camanada A::na}do Hatqs apresentou ao Comit§ Centnal o seu pe-
dido ae aernià;ã;:ã"""s;;;";ã;iálserar do-Pantido.gon não serem
as concepçQes teonÍca., ã-:-ãããrg!i;, " linha polÍticar a !á9!i;

. ca e o" poi.r"ipios de ángantzaçao rQue sempre def endeu os que 
-sao

ãpricaa'.; ;;-;ã"ã""iia"aã. aas ãrgát'iz*çõeã do Pantido, e no fun
dánental da sua actividade.

A crise profunda e sem pnocedentes para a qual ? -C"Ti:11"^4""?*
do Matos-tinha. chamado ã atenção dg.todo o Pantido desde o IV
plenum a"'õã*i-tã--c.;i;"1 . qrrã analisa profundamente na-nesoLu-

çã; sobne o II Congnessc Na6ional do Particlor 9:y:-se nao a I1-
rüa do paniiáã clue"está comprovada na prãtica como justatmas ao



3.

atague da burguesia no -nosso seio visando despnoven a elasse o-
penãnia de suã vanguarrla

.É contna esta lirtha de capitulação face ã burguesia ao revisio-
n{smo e ao opontunismo, de liquidação do Pa::tido da c}asse oPe-
nãnia que a -linha genal trava uma luta de monte neste momento ,
luta inevitáve1 e Indispensável para a vit6nia sobrA o oportu -
nismo e o nevisionismo iro seio dà Panti.fu. +
A luta pela salvaguanda do LUTA POPULAR ã na aetual fase da }u-
ta de classes e dã luta entne as duas linhas |ta gota de águaqrre
fez tnansbordar o vasotr.

As medidas polÍticas tomad.as pelo VIII Plenum do Comitá Central
de r:efonçc, do centno aponta que a salvaguar"da do LUTA POPUIÁR
constitui a ta:refa eentr:al de todo o Partido. o cerne de todos
os pnobl-emasr. pois sem resolven a questão do'Jonnal não 6 possÍ
ve1 r'esolven nenhum dos outnos pnoblemas do Pantido.

0 Comité Regional de Lisboa eonsidera qug a posição que dizque
os pnoblemas ao Jonnar são de linha potítica ã idéologrca e nao
de tempo õ uma posição justa pois tnata-se de saber gue Jonnal
temos e que Jonnal queremosr sê o Jonna1 cumpre ou não as suas
tanefas de propagandistq, agitador e onganizácion e de direcção
polÍtica da classe operãnia e do povo trabalhador e do Pantido.

0 Conr"itã Regional de Lisboa considena tal como o Camanada A:rnal
do Matos moãtna na sua canta e como a prnática o demünstnar euã
os problemas polÍticc,s do LUTA POPULAR- estão longe de estan ne-
solvidos r euê a linha maionitánia que domina o Jór:nal tem sabo-
tado todás as medidas para salvar, donsolidar e desenvolver o 6n
gão Central -e pnopôe-sã to..r"n uma luta finme contna os pontoã
ãe vista pn6pnios'da bur"guesia no nossô seio que def,endem quq ao

li:ltu" e-ãs-masdas qual{uen Jornal ""11" e qüe vi* riquiaâ -

0 Comitã Regional de Lisboa empenhar-se-ã em levar: ã pnática as
medidas justas constantes do seu Plano Regional no sentidoda de
fesa e salvaguanda do Úngão Centr:al do Pantido.

4. O Comitã Regional de Lisboa manifesta a sua diseondância face a
centas atitudes toma<las pon uma linha na nossa Região e que ob-
jectivamente não visam fônjan a unidade da maioniã dos {uadnosda Onganização Regional em tonno da linha genal e no apoio ao
Camanáda Arnaldo úatos, mas ao eontnánio sã pnopóem ao fnaccio-
nismo, ã cisão e à confusão icieológica.

Desviar o conteüdo da canta do Camanada Ar-naldo Matos dos pro -
blemas q.uê coloca objectiva e clanamentel servin-se da canta do
Camar:adã Secr:etánio-éena} não pana a defása do Pantido mas para
a-obtenção de pnestigi!-pessoal; divulgá-Ia em alguma-s orgaíiza
çoes de acordo com cnitenios pouco clanos: tentan ganhan os qug
ános-para as suas posições for"a de uma diácussão cãrreetar sü Í
bon inada aos pnincipios do marxismo-leninismo-maoi§mo, da orga
nização do Partido e aos seus Estatutos,,.ré ou não en$an as cond!
ções para a cisão?



0 nosso Pantido tem passado pon vánj-as cnises mas esta á sem
düvida a mais grave e- mais prãful.1a que atnavessou que exige g'
rya gnande firmeza na defesa.da.linha ger"al-r eue todos-os qua-
dros se unam na bage d.:s pnincipios e combatam decisivamente
as ihtnigas e maquinações e tnavar uma luta fir.me e correcta,
que traçe uma clana linha de demarcação entne o cento e o er-
nador assente na discussão, na manifestação e luta entr^e os d!
versos pontos de vista.

5.O Comitã Regignal de^Lisboa exonta todos os quadnos, todas as
onganizações do Pantido na Região a uninem-se.como um s6 homem
ao nedo:r da linha genal revolúcionánia pnoletánia do nosso Par
tidor-eontra as falsas unaniiridades e o apoio formal, contrã
o nevisionismo e o oportunismor ousanclo combaten todas as con
cepções e as manifestações desáa Iinha.
As cãlulas de base das gnandes
beça deste movimento fazendo da
cÍpa1.

O-comitã Regional eoÍno di:recção do Pantido na Região e os comi
tés aos divãnsos nÍveis deveú ousar mobiliza, "*ã reservas ã
massa dos quadros, incentivar o seu espínito de iniciativa econrigir os errosr.os desvios e as insuficiâncias existen -

Assim e no sentido de
tnal o Conitá Regional

fábnicas devem ousar tomar" a ea
--?classe openãria a sua forçaprgr

tes um pouco pon todo o lado e
o Pantido.

pnoduzin altenações em todo

0 comitã Regional de Lisboa confia que a massa dos quadrgs da
Região e de todo o Pantido com o camanada Annaldo Màtos ã cabe
ça constituinão o QUARTEL GENERAL PROLETÃnfq na defesa e aplil'
cação conseguente da linha genal nevolucionár.ia do PartidoJ

dar cumpnimento ãs deeisões do Comitá err
decide:

1. A-realização de um cclectivo genal Qe quadnos da 0nganiza -
gão !9g1oia1 de Lisboa na-pr6iima zÊ rdina, 16 ae.rüfto, pg
las 21 honasr fl& Sede Regional, palra que cs quadnos tomem
eonhecimento da eanta do Camanada Annaldo Matos e se desen-
cadeie um amplo e vigonoso movimento de solidariedade em to
dos os onganismos do Pantido. -

2. Ag C61u1as de Baser os Comitás Loeais e Sectoniais, oB Comi
tês de concelho e óepar"tarnentos Regionais devem neúnin d; Í
medi4to e extnaondinaniamqnte para toman posição face ã aeI
missão do Camanacla Secnetário-êera}.

3. Solicitar ã.o Comité Central do Pantido a autonização para
que uma delegação do Cornitã Regional de Lisboa se-avistãom
o Camanada Annaldo Matosr Ro sentido de the manifestar a po
sição do Comitá Regional e trocan impr"essões sobre a gnavir
dade da situação do Pantido.

4. Que a car:ta do Camar"ada A::naldo Matos seja distnibuida a ea
da um dos membros do Comitá Regional eo;entido d.e que asõ
ganizações que diligem aos divõrsos níveis possam discuti :
-1a e toman posição.



I
J

.t
tri .í

-l

_l

5. Que a presente'nesolução seja afixada em todas as Sedes da On

ganização Regional de Lisboa

6.Enviar:estanesoluçãoaoComitáCentr:a1doPantido
que ela seja enr7lafr3 ao Camarada Annaldo Matos e divulgada

' áo= demais"Comit6s Distnitais e Regionais.

(ArRoVADA PoR MAIoRIA CoM 6 voTos CONTRA E I ABSTENÇÃo)

LiSboa, 14 de Julho de 1979

O COMTTÉ REGIONAL DE LTSBOA
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