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-Iiscutitlo quê foi o Plano Anual os quadros empenharam-se en aplicar a po-
Iítica nele traçada, embora de uma foima qoe r"v"Ia altos e baiios, ,as po-
denilo concluir-s§ que o trabalho foi ftancamente positivo.

I
À co§sotrDAÇÃo rlEoüúGrcA coMo ATAVANCA PARA A EDrFrcAÇÃo n DEsENyoLvruEI{ro
M PARTIDO

0 Movimento de Estudo teve um papel bastante importante a nivel de quadros
dirigentes do Comité.Local que ap1Ícaram a poIítica traçada compreendendod.e
uma melhor forma através d.os ensinamentos que o camarada Mao e o Particto Co-
munista da China, no Volume Y, nos d.á.

Foran apresentadas contas ao Partido através do Rel-atório do Estudo tlo Co-
rnité Localr erê foi aprovado por unanimidade, na I Assembleia de Sirigentes
Locais, en 10, 11 e 12 de Março de 1978

O estudo passoll às cólu1as, ma6 este novimento começou a não funcionar de
uma forma sÍstemá"tica por volta de fins cte Maio, principios de Junho, vÍndo
a refletir-se nas c61u1as e nas massasr gtre rlas massas não ehegou,a coneçar-
ge o estud.o. (Escolas Mao Tsé-tung).

II
A IJUTA CONTRÂ O NEYISIONISMO

0 Partido travon grandes lutas no nosso sector, destacando-se as lutaE
travadas no 3airuo da Boa-Yista, quando da ocupação de 4 casas en Marçor pe-
1os noradores, havend.o confrontos com a po1ícia e a luta contra a Conissão
de Moradores social-fascista tendo-se d.esmascarado esta Comissão, mas não
se tendo conseguido os objectivos traçados (aivulgação púb1iea cla lista cle
inscritos para as casas vagas e eleição de uma Comissão de Moradores hones-
ta). §esta luta cometemos ó erro ae àão ir para dentro das casas ocupadas e

a -.aÍ ctirigirmos a luta.

A luta travad.a eontra o agente da repressão (a polícia) no Bairro da IIor-
ta-Nova que veio a influenciar mai:i as lnassas deste bairro e a eoncretízar-
-e na criação da céLula de Carnide que aateriormente tinha sitto d.estruida
por uns oportuni.stas, que por aqui tinhan passad.o.

A lulp travaita pelo 1s de Mgio da classe opgrárig

Esta luta cent.rou-se na propaganda, pinturas, ttÍstribuigão ite tarjetas
centrais-, em BenfÍca, S. Domingos e Carnide. Mobillzando-ge os gnadros e os
sinpatizantes maÍs próximos.

A lFta por u+a Canr:anha Poqul.ar. Revolucionária,,Patriótica e de Massas

Tambén nesta luta os quadros sê empenharan pela aplicação do plano.
questões de propaganda (entrega de comunicados nas ruas e nos locais ile
balho - Bedra }ouro, Simões, Metalúrgica) assim como foi feito pinturas
venda do Luta Popular Especial.

Nas
tra-

e

FoÍ negativo s não se ter feito as sessões de esclarecimento programadas
porque não se levou a luta at6 ao fim.



0 trabalho si&dical tanbén se desenvolveu no nosso sector nas qrestões da
entrega da propagand.a e recolha de assinaturas, exemplo - Garag,ens.

Suanto à luta ideológiea tem tido altos e baixos.

III
Â níve1 interno 6 bastante positivo o trabalho desenvolvido quanto ao 6r-

gão Central tendo-se alargado a rede de eompradores, conseguinito o objecti-
vo traçado para o C. Local qnanto .às assinaturas do jornal. IIouve tambén oprestar contas ao Partido pelo relatório do responsável.

Quanto às Finanças, esta questão também foi agarrada e os objectÍvos fo-
ram eonseguid.os. Houve tambén o prestar d.e contas ao Partido pelo relatdrio
apresentado pelo responsáve1.

Quanto à responsábilização individual, o Comité Local nomeou os responsá-
vels pelas principais tarefas - Luta Popular, Fi.nanças, Trabalho Sindical,
Colectividades, Mulheres, Freguesias e Fábrisas.

CONCTUSõES s

0 trabalho deeenvoLviilo eur nenfica salda-se pelos aspectos positivos.
- Alargamento do Comlté lrocal.
- Criação da Có1u1a de Carnide.

- Direcção ila luta d.as massas, influenciand.o-as nais quanto ao Partido.
- 3om espírito d.os quadros responsáveis quanto ao prestar contas.
- Bom espírito de Partido nas lutas contra a burguesia no seu conjunto,

especialmente os revisionistas.

Estão criadae as cond.ições para um maior desenvolvimento d.o Partido em
Benfica, organizando os operários e o povo em geral para a Bevolução Seno-
crática e Pspular.
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