
Fartido Comunista doo Trabalhadortt Portugueses (PCTPrttBppt

CO l'"lU i{ ICr\ DC

DO SECRETARTADO PERÍ'IANENTE

I]O COT'IITE REGIONAL DE LTSBOA

A TODOS OS SUADROS

I'trT],
l,; Raallzou-âê no dÍa 30 de Julho a reuntâo do ücrnltá Reglonal de Lisboa gue ana-

llsan a batalha das elelções lntercalares e a sltuaçãã oo 0rgão Central do Pa-r
'ttdo, à luz da sltuaçip poLÍtica no nosso PaÍs, da aguda luta de classes quã
se.trava na socÍedade e da aguda luta que se trava no lnterÍor do PartÍdp con-tra uma llnha revlsÍonlsta, oportunista e císlonista que.§e tornou domlnanle no
conJunto das organizações do Partido e no fundamenta] da sua actlvtdade e contra uma pequBna cllque revislonlsta e fracclonista que se erlgiu ern quartet-g§
neral oportunista com cebeça no Comité Central, linha que terá de ser lmptaca'-

2. A rarnlão do Comltã RegÍonal de Llsboa slgnlflcou um assinalável €vanço parâ â
clarÍflcação da luta em eurso no Partido e nô Região a para o desmaseÉramento
dos maneJos da pequena cllque revlsionÍsta, trotsquista e fraeclonista que, oI
ganÍzardo;se e agindo desrle longa data de forma encoberta Eom o obJectivo dê
dividlr e llquidar o nosso Partldo e de o entregar nos braços do partldo',rev1-
slonÍsta_e soclal-fascÍsta, se vlu forçada, com ê demlssão do camarada Secreta
rlo-Geral, a revelar ô sua verdadeira face cisionlsta e a actuor abertamenta -

eontra o Partido,, organÍzando-§e, reunlndo e tcrnando decÍsões â margern dog or-
gãog do Partido - e qu€, em beê verdaC-e, hâalgrrm tempo vinha aQqnteçeldor_sBm
guBr ho entanto,.tal. tivesse ficado elaro para todos os quadros atã ao momento
em que umá chamada 'nnÍorla do Comlt6"Regional'r, t'tutTlél clara demonstração de
trotsquÍsro e de clslonismo, se permltLu afixar um cartaz na Sede Regional, du
nn reunlão da lntltulada "rnaLoria", havlda não se sabe quando nem onder alguni
dos prlnclpais dirlgentes puseram-se em fuga para não prestarem contas ao P6r-
tldo e a elasse operária, logo que corçreenderam que não poderlam fugir a essê
controlo e prestação de contas.
A reunÍão denunclou o carácter sumamente oportunlsta e cisionísta do demlsslo-
nismo que constLtuÍ uma excelente manifegfaçãq e-demonstração de que os dÍrígen
tes empenhados na vta da capitulação'"8*à18tsfrÉÊFBfi que u 

"u" 
impunldade só po:

derla prÉ§arvar-se se crtassem â sua volta uma almofada protectora constltulda
por cllques de caclques cumulados de prevLláglos da pequenos senhores e ÍnteÍ-
rarnente hoetís âs môssas; se afastassem os operárlos dos postos de cÍreeçãor e
se lo§rassem fazer-se passar por lmuneg face ã crÍtLca e zuto-crÍtlca, furtan-
do-ge ao control.o dos quadros e das mâssas.

A reunÍão considerou que a luta em eurso ê furdamentalmente uma luta de 1de1as,
euJo alvo ê um pequeno punhado de pÊssoas ÍrredutÍveÍs nas suas poslÇães opor-
tunlstas B guê pretende dÍv{dÍr e llquidar o PartÍdo e que nessa luta todos os
mÍlÍtantes ê todas as células e organismos do PartÍdo rlevem ousar expressar a-
bertamentÊ os seus pontos de vÍsta, preoÊupando-se, antes de mais, em traçar u
rna clara llnha de demarcação entre o campo da Revolução e o campo da contra-rã
voluçâo, antre as crÍtlcas de dentro do Partido e que vlsam o reforço e a unl=
dade nova do Partidorpôr um lôdo, e as críticas e provocaçôes da clÍque clslo-
nista que vÍsam mÍnar e llquldar o Partido. No qua resp€lta ao campo da Revolu
ção, utllÍzar a arma da crÍtica e da zuto-crÍtlca para defender o que é certó
e combater os aros e degvlos, pela persuação, no sentldo de ganhar e unlr nes
ta batalha a esmagador:a maiorla dos quadroÀ, mesmo aqueles quã tennam cometldã
erros, desde que se mostrem dlspostos a analisa-}"-.s e comigl-los.
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5. A reunlão salientou que será ã Luz rlos,grandes combatas cJe classe que se tra-
vam na éoliedade - e desde logo a batalha política clas eleiç-oes intercalares
e a batalha pela defesa o salvaguarda do CIrgão Central do Partldo e da Edito-
ra do Partldo contra o cerco da burguesia que terá de ser conduzido este com-
bate sem trêguas contra a linha opor-tunista Ca capitul"ação, da liquÍdação e da
cisãol e a prõpria reunlão rnostrou como sô conseguindo travar a luta nesse câm
po e utllizanio o crÍtêrio da prãtica corrio crÍtÉiio de destinção entre a ver--
dade e o erro, se conseguirá unir e rlobilizar a esmôgadora maiaria do Partido

re Ísolar a pequrena minoria dos que estão determÍnádos a lutar contra o Parti-
do, a classe operária e .:ls massag.

hbsse sentido, a reunião analisou e discutiu a Resolução do'Comit6 Central §-
. eerca das "Eletções Interca.lares e as Tarefas do Partido". Considerou inteira

mente Justa a táctic.a de.concorrer ãs eJ,eÍçôes e os obJectívos políticos quã
' lhe estão.fíxados; saucJou a decisãc do Comlté. Central de convidar o camarada

ArnaLdo [']atos para encôbeçar a lista pelo DistrÍt.o de L,lsboa, considerando;ng
entanto, que a constitulção rluma lista que mereça ter o camarada como sua'ca-
beça torã de,ser fr.utg duma luta,du:-'a em que a linh.r geral do Partido. s9 fmng
nha e a esmagadora maíoria dos qua,lros do Partido na RegÍão se una para'travar

'um combate de morte contra a ]inha oportunista da capitulação, da li"quidaçâ e
da 'cisão,

,,4 áqnstituÍção rla Lista da CandLdatura Operária rleve ter ern conta os seguln -
teF.crit6rloe.fundamentais:ter co,ns. força principal a classe operãria, ôs se-
u,q mçrnbros devem ser escolhidos entre, os mais. estÍmados e prestlgiadod: elemen
tqs da classe e com apolo no seio d.as massas pelas posÍções firmes qud tenham
assumido.na defesa dos lnteresses do. povo; ne-la devem estar representados; os
operãrlos,.os camponeses, a mulher trabalhadora, a juventude., os refotfllad'ÕíôS
soldad.os,,,r,. etci o vasto apoio de masFas que a lista deve aloenÇar, de msdo a
lograrmos lmpor a e1e1ção duma fracção comunista no Parlamento, deverã meterl

, al,1zar:se desde 1ogo, na .prónria constltyÍção. da li.sta Íntegrando nela algu -
mas personalldades, mesme, na qualidade de indeperdentes e gue s:ejam e'lernentos

.prestigÍadosjuntodôsma'SSaspe1assuas.posiçôesjustas.
A reunião exortou todas as céIul-as e comitãs Co Partido a reunlrem de imedia-
to, a discutirem € apresentarem ao Comité RegÍonal as suas propostas de candi
datura, as questôes do programa, tendo ern conta, que essa é uma tarefa sua da
mâxima i,mportãnela polÍtica e qu'e i,sso deve perrinitir saber quêm está.contrô ou

a favor do Partldo, e da linha geral do Partido enca.beçada pelo camarada Arnal
do Piatos

A reunião elertou tcCo o PartÍdo para a necêssidade de estar vigllante contra
oa boÍcotes de todo o tipo que n burguesi.a, Ce dentro e de fora do Partido,Frg
para e val desencadear contra o nosso PartÍdo e a candÍdatura operãrÍarapeLou
â vigi.lância revolucionária sobre os sabotadores e a flrma denúncía e combate
por partq de t@os os carnaradas e eõlulas do Partido, e apontou como uma nêce!-
stCàifduitti+lat+'ei"rtünn+a*rer+td1;,b'Ílaiit€irnbnturdilrnaivaeta,cámpanha die".frirüo.É,4 rel
ni.áo'çonsiderou que senrto o "LUIA P0PULAR" um instrumenio'fundamental da,nossã
propagand,3, É'em torno dele gu:, ent€s de mais, todo o Partido deve cerrar fi-

1 lelnas no sentido de o transformar numa arma nas mfrqs, da llnha geral e impdr o
geu pôgarnent.o J,ntegral e; a liquidação completa das dívidas contra os atpques&
senfreados que a linha óportunist,i e cÍsionÍsto lhe tem movÍdo no senüÍdo de o

11qutdar.,,',.-=',..]-_---.-,.----__: ' '\!.' ,
.r':

Â reunião tornou ainda a medída de destltuir das suas:tarqfas o ex:seçgêtarlodg
Comlssâo de Eleiçóes e,.abrír um inquêrito â sua actlvlrJade dirigente'iegÍofre}';
dissolver a re+eriOa Cnmissão; nomear o camarada lYiguetr Çomo respOnsf.vafrd6;99,
misêão para recolha rle dados e formaÇãn rle lista, e nomear para essa'CômÍssãõ]r'
os camaradas Paulr: s Tnmási



6. Àcerca do Õrgão Central do Partido - o "LUTA P0PULAR" - a reunião, expressan-
do o sentÍr e a r:epulsa geral da esmagadora maioria dos quaàros em narticuLar
dos quadros operã'r'los, denunciou e atacou os crimes e as sabotagens perpreta-
dos e planeados pela clique eisionista vÍsando ]Íquidar o Jornal do Partido ,

, recusando-sa a distribuí-1o ao,s compradores, negando-se a receber o dinheÍro
e negando-sÊ a dar ccnheclmento ao Partldo dos nDmes da rede, deÍxando asslm
behr claro quaj-s eram (e que não são só de agora) ns seus objectlvos ocultos
quando se n€g?tÀram áÉncunrprimento ãs:decisões do VIÍI P1enum do Comité Cen -
tral àcerca do Jornal, 0'pequeno punhado de cisionistas quis fazer do nosso
Partido um feudo em todos os dcmínlos e os seus ataques centraram-se como não
podia deixar de ser, no Jornal, l,laturalmente que há que atribuir responsablli
dades por esta situação à linha domÍnante na prôpria redacção e direcção dã
Jornal gue sempre se recuscu a travar a luta pela aplicação das mdÍdas de cen
trallzação e controlo definÍdas pelc Comitó Central, conciliando e colaboran--
do assÍm activamente nas manobras dos cisionistas; cabem tambem responsabiLi-
dades a todos os que conciliando de qualquer modo encobrÍram e não denuncla -
ram ou não denunciem essas manobras e esses crimes contra o Partldo e o 0rgão
Central do Partido.

A reunião condenou camo inteíramente reacclonária, oportuni.sta e liquldacio -
nista a demissão do Departarnento do LUTA P0PIILAR; conslderou que essa fuga sl
gnifica que ô direcção oportunista do Depar.tamento e por via da mobilização -
do Partido desencadeada pela Carta do camarda Arnaldo Matos, the faltaram as
conrlições pol.lticas para'contlnuar a ser um j.nstrumento de subversão do Partl
do, de liqutdaçáo do Jornal e de organtzação da clique cisionista ncr selo do
€ar$ielo- l\le*ss sentido, essa fuga fr:d sma víf,ôria da linha geral s rer"Furguo
o Partido.

Face ã demissão do Departamentc e ao abandono das tarefas por parte de todos
os seus membros o Secretariado do Ccmitê Regicnal decidiu díssolver o Departa
mentc e abrlr um Ínquêrito a cada um dos seus msmbros, mantendo-se nag célu -
las de base os camaradas que tenham mÍ1it-aneia nessas côlulas.

O Comité Regl;na1 destituiu ê ex-secretãria do Departamento do LUTA P0PULAR,
nomeou a eamaracla Ana como SecretarÍa do Departamento, com a obrigação de g
presentar umô proposta de constltulção do novo llepartamento,

7. 0 SecretarlaCo do Comit6 RegionaL analisando o comportamento de alguns dirÍ-
gentes e quadros gue tôm vlndo a abandonar as suas tarefas (sendo no geral
profissionaJ,s cJo Partido), a assumir atitudes abertamente cisionlstas, prCIvg
catôrlas e antl-partldo, a recusar-se aceitar cs Estatutos do PartlrJo, a de-
senvolveram aetividales â margem rJo Partido e contra o Partido, a assumir ae
tltudes trotskÍstag cc,mo a de cada Lrm pensar que pode escolher no Partido o

local onrle quer organizar-se e declârar-se clesta ou daquala côlula de base e

ã nrargem dos Estatutos do Partido e alguns tôm virdo a colocar-se activa ou
objectivamente do lado dume cJ.ique rinti-particlo que se constitulu em SuarteL
-Genera1 revisionÍsta e eislonista, e decldlu tomar as segulntes medidas:

1.. Suspender de todas as tarefas no Partido e abrlr de Ímedlato l,nquõrito rÍ
goroso a todos os profisslonais que desertaram das suas tarefas.

2. Destltulr a ex-secretária da CornÍssão das Finanças,

3. Dissolver a Cnmissão cle 0rgenizaÇao

4. Nsnear um novo camarada para reforço da Comissão de F1iônç49.



5. Ccnvocar de imediato todos cs membros do Comité Regional que, sem Justifiea
Çãe, faltaram à última rsunião do Comité Regional, a fim de serem ouvidosso
É.n-as razôes rja sua falta e definir de forma inequ'ivocs, as suas posÍçães-
face ãs tarefas que o PartiCo thes conficu.

6. Suspenr-1er para inquárito toclr:s aqueles de que haja provas de partÍciparem
em acções antt-parti,Jo, designarlamente que desenvoLveram acçôes organiza-

- das dá ctsão e não se subordinem ã dlr;ipIÍncl € ôos Estátutns do PartÍdo.

7. Convocar, com o obJectÍvo de se prcrceder a urn balanço do movlmento de solÍ-
dartedade nc Concelhe e decirliu da convocaçãc da Assembleia Concelhia, as
segulntes reunlões clos respectlvos Cbmitôs de Concelhc:

- Comltõ Co Concelho cIe SLntral Domingo, 5 de Agosto, as 15 horas, na Sede
i de Queluz

- Comite do Concelho de Loures: 39 Feira, rlia 7 de Agosto, às 19 horas, na

Sede dos 01ivais.

Lisboa, 3 de Agosto de .197Sr

0 SecretariaJo Permanente
do ComitÉ Reglcnal de Llsboa


